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Uwagi wstępne. Czy grozi nam wojna?

Czy Polsce grozi agresja militarna? Do zadania takiego pytania w sposób 
oczywisty prowokuje konflikt ukraińsko-rosyjski. Podważył on paradygmat 
zakładający, że konflikt zbrojny w sąsiedztwie Polski jest mało prawdopo-
dobny, wręcz niemożliwy w poddającej się analizie perspektywie czasowej. 
Coraz bardziej otwarcie mówi się o „nowej zimnej wojnie”. Niektórzy 
komentatorzy, politycy i wojskowi idą nawet dalej i ostrzegają przed prze-
rodzeniem się wojny zimnej w gorącą. Przykładem może być szef Komitetu 
Wojskowego NATO Petr Pavel dostrzegający w ćwiczeniach Zapad 2017 

„poważne przygotowanie do wielkiej wojny”. Trudno więc nie zapytać: czy 
mamy się czego bać, a jeśli tak, to czy możemy zapobiec najgorszemu?

Niniejsza książka powstała w takiej właśnie atmosferze. Stanowi ona 
odbicie uwarunkowań i obaw połowy 2017 roku. Obrazowo ująć można, 
że książka powstawała wraz z rosyjskimi przygotowaniami do manewrów 
Zapad 2017. Staraliśmy się jednak przedrzeć przez zasłonę lęków i fobii, 
i przeanalizować interesującą nas materię bez emocji, nie ulegając jednak 
przy tym ułudzie naiwnego pacyfizmu. 

Niech nie będzie zaskoczeniem, gdy przyznamy, że nie postrzegamy agresji 
militarnej jako pierwszoplanowego zagrożenia dla Polski ani w krótkotermi-
nowej, ani w średnioterminowej (kilkunastu lat) perspektywie. Wiele innych 
zjawisk wzbudza nasze obawy. Następstwa kryzysu na Bliskim Wschodzie, 
załamanie się procesu integracji europejskiej, transakcyjny charakter amery-
kańskiej polityki bezpieczeństwa, szerzące się na Starym Kontynencie wpływy 
radykalnego islamu, poparte arabskimi petrodolarami, zagrożenia demogra-
ficzne o różnym charakterze, perspektywa załamania gospodarki i systemu 
świadczeń społecznych – jeśli mówimy o zagrożeniach dla funkcjonowania 
i rozwoju kraju, to widzimy je przede wszystkim w kontekście tych zjawisk. 
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Zagrożeń o charakterze czysto militarnym nie można jednak całkowi-
cie wykluczyć. Prognozowanie w dziedzinie bezpieczeństwa, zwłaszcza 
w dłuższej perspektywie, niejednokrotnie bowiem okazywało się zajęciem 
jałowym. Jedynym krajem, który może nam zagrozić militarnie, jest Fede-
racja Rosyjska. Pozostali sąsiedzi są albo związani z nami sojuszem, albo 
zbyt słabi (Białoruś), albo też pogrążeni we własnych problemach (Ukraina). 
Potencjalne zagrożenie ze strony Rosji trzeba jednak umieścić w kontekście 
globalnym. Jasno trzeba powiedzieć, że Polska jest krajem peryferyjnym. 
Co więcej, Europa nie jest już geopolitycznym centrum świata, lecz spadła 
do roli zaścianka. Nie powoduje to bynajmniej, że nasz rejon został auto-
matycznie „zaszczepiony” na chorobę wojny, które wszakże bardzo często 
wybuchają na peryferiach. Chodzi o to, że dla głównych graczy geopolitycz-
nych znaczenie obszaru zajmowanego przez nasze państwo jest poślednie. 
Mówiąc o głównych graczach geopolitycznych, przywiązujących co najwyżej 
umiarkowaną uwagę do Polski, mamy na myśli przede wszystkim trójkąt: 
Chiny (co oczywiste), Stany Zjednoczone (co może być bolesne dla apolo-
getów bezwarunkowego sojuszu z tym krajem), a w pewnym stopniu także 
Rosję (co jest być może zaskakujące).

Jeśli gdzieś toczy się nowa zimna wojna, to na linii Waszyngton-Pekin, 
a punktem zapalnym staje się rejon Morza Południowochińskiego. Rosja 
jest w tej grze przedmiotem, a nie podmiotem, choć ona sama nie chce 
tego faktu zaakceptować i stara się grać o wyższe stawki niż sugerowałby to 
jej potencjał. Jest to bowiem kraj co prawda ogromny obszarowo i będący 
mocarstwem militarnym, ale liczba ludności poniżej 150 mln osób i nomi-
nalny produkt krajowy brutto na poziomie Hiszpanii (a wyraźnie mniej niż 
np. Francja czy Włochy) spychają go do drugiej ligi. Fakt, że Rosja w owej 
geopolitycznej grze odnosi – co trzeba obiektywnie przyznać – spore sukcesy, 
jest przede wszystkim zasługą bardzo sprawnej dyplomacji, realizującej 
konsekwentnie wytyczone cele. Zarówno USA, jak i Chiny, będą się jednak 
starały Rosję wykorzystać, a przede wszystkim nie dopuścić, by zbyt blisko 
sprzymierzyła się ona z rywalem. Polska jest pionkiem w tej geopolitycznej 
grze. Przede wszystkim jest pionkiem w rękach geopolityki amerykańskiej, 
i z tego powodu (w zasadzie tylko z tego) ma ona dla Rosji pewne – choć 
jak wspomniano, nie kluczowe – znaczenie.

Konflikt polsko-rosyjski ma bowiem wymiar czysto polityczny. Nie ma 
między naszymi krajami sporów terytorialnych, etnicznych, ideologicznych 
czy religijnych. Nie ma też zasadniczego konfliktu ekonomicznego, a kwestie 
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gospodarcze służą ewentualnie jako narzędzie polityki. Konflikt jest zatem 
czysto polityczny, ale toczy się w kilku wymiarach:

• Zaszłości historycznych, zwłaszcza polskiej pamięci o agresji z lat 1920, 
1939 oraz okresie zależności w okresie PRL;

• Użyteczności wizerunku wroga w polityce wewnętrznej, zarówno 
w Polsce, jak i w Rosji. W tym drugim przypadku Polska jest fragmen-
tem większej całości (agresywnego Zachodu) w ramach geopolitycznej 
układanki. Dla Rosji symbol wroga i budowana wokół niego narracja 
są tym bardziej ważne, iż służą kompensacji największej słabości Ro-
sji we współczesnym świecie, czyli ogromnego deficytu w zakresie 
soft-power. Rosji niezmiernie trudno jest dobrowolnie wciągać inne 
państwa w orbitę swoich wpływów poprzez stworzenie atrakcyjnego 
własnego wizerunku. 

• Konieczności zachowania państwa o charakterze imperialnym, bę-
dącego naczelnym imperatywem rosyjskiej polityki. Wizja Zachodu 
i NATO, które po pierwsze zagrażają rosyjskiej pozycji jako gracza 
globalnego, zdolnego do kształtowania sytuacji w wielu regionach 
świata, a po drugie niebezpiecznie zbliżającego się już nie tyle do 
granic Rosji, ale do żywotnych obszarów państwa, to nie tylko obraz 
stworzony na użytek wewnętrznej propagandy. To obraz postrzegania 
sytuacji międzynarodowej przez rosyjskie kierownictwo, który w spo-
sób realny, a nie tylko propagandowy, stymuluje posunięcia na polu 
politycznym i militarnym.

Konflikt zbrojny z Rosją, mimo ewidentnie chłodnych stosunków mię-
dzy naszymi krajami, pozostaje w obecnej sytuacji raczej hipotetyczny. 
Nie znaczy to jednak, że nie powinien być przedmiotem analizy i nie na-
leży budować zdolności, by mu w przyszłości zapobiec. Oczywiście jest 
to pokłosie rosyjskiej interwencji na Ukrainie, choć miała ona charakter 
ograniczony. Trudno również abstrahować od dynamicznie realizowanych 
reform rosyjskiego potencjału militarnego, nie tylko na polu modernizacji 
technicznej, ale przede wszystkich gruntownej przebudowy systemu jako 
całości, w kierunku większej jego sprawności, elastyczności i gotowości.

Rosja ma znaczącą przewagę we wszystkich kluczowych systemach 
uzbrojenia (ilościową, a w wielu obszarach także jakościową). Co prawda 
ewentualna operacja przeciwko Polsce wymagałaby znaczącej mobilizacji sił 
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i środków, ale nie zmienia to oczywistej tezy o znaczącej przewadze poten-
cjalnego przeciwnika. Tę dysproporcję wzmaga jeszcze fakt dysponowania 
przez Rosję bronią nuklearną. Czy więc jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę 
Rosji? Czy przetrwanie naszego państwa jest tylko pochodną priorytetów 
rosyjskiej polityki?

Niniejsza książka koncentruje się na rozmaitych pomysłach zmierza-
jących do budowania zdolności, które w przypadku zaostrzenia się kursu 
polityki Kremla, byłyby w stanie zapobiec wybuchowi konfliktu zbrojnego. 
Centralnym pojęciem poddanym analizie jest odstraszanie. Czy i w jaki 
sposób Polska może odstraszyć Rosję od agresji militarnej? – to pytanie po-
rządkuje treść książki i odzwierciedla zakres badań realizowanych przez jej 
autorów, pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Istota i charakter odstraszania są wiodącym tematem pierwszego roz-
działu książki. Posłużył on do zakreślenia ram teoretycznych dalszych roz-
ważań, wprowadzając i charakteryzując podstawowe pojęcia. Omówione 
zostały poszczególne rodzaje odstraszania podzielone w zależności od 
zastosowanych kryteriów. Scharakteryzowano także pojęcia pochodne, 
z pojęciem eskalacji na czele.

Następnym krokiem było zdefiniowanie zagrożeń, z którymi mierzy się 
bądź może zmierzyć się w przyszłości nasze państwo. Temu zagadnieniu 
poświęcono drugi rozdział, zatytułowany „Definiowanie zagrożeń”. Klu-
czem porządkującym tę część było umiejscowienie zagrożeń militarnych 
w odpowiednim kontekście względem zagrożeń o innym charakterze. Do-
konano także oszacowania realności poszczególnych zagrożeń, zwracając 
przy tym uwagę, że kategoria zagrożeń militarnych nie jest bynajmniej 
jednolita i obejmuje rozmaite scenariusze, częstokroć odmienne od wojny 
na dużą skalę.

Trzeci rozdział książki „Geopolityczne wyzwania dla bezpieczeństwa 
Polski” stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku naszego 
państwa możliwa jest realizacja geopolitycznej zasady, by przyjaciół szukać 
blisko, a wrogów daleko. Przywołano znowu modną i szeroko dyskutowa-
ną koncepcję Międzymorza, a także będącą jej kontynuacją ideę Trójmo-
rza, mocno ostatnio lansowaną. Dostrzegając jednak rozbieżne interesy 
rozsądzające od środka ten geopolityczny projekt, autorzy poddają pod 
rozwagę alternatywną (uzupełniającą?) koncepcję zbliżenia z państwami 
skandynawskimi.
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Kolejne rozdziały stanowią poszukiwania „magicznej formuły”, która 
pozwoliłaby w większym stopniu oprzeć bezpieczeństwo militarne Polski 
na własnych zasobach, czyniąc je mniej zależnym od kaprysów sojuszni-
ków. Rozdział czwarty („Odstraszanie konwencjonalne”) stanowi próbę 
zmierzenia się z trudnym wyzwaniem, jakim jest odstraszanie mocarstwa 
nuklearnego przy pomocy tylko i wyłącznie potencjału konwencjonalnego. 
W tym kontekście została „odkurzona” koncepcja „Polskich kłów” – po-
zyskania środków oddziaływania ogniowego dalekiego zasięgu mających 
odstraszyć przeciwnika wizją poważnych i trudnych do zaakceptowania 
strat. Chociaż ta chwytliwa nazwa została już nieco zapomniana, zręby tej 
koncepcji są w dalszym ciągu realizowane. 

Kolejny rozdział zatytułowany „Odstraszanie nuklearne” nie podejmuje, 
jak można by sądzić, obecnych w polskim internecie postulatów pozyskania 
własnego niezależnego potencjału nuklearnego odstraszania. Uznano, że 
w obecnych uwarunkowania politycznych, technologicznych i finansowych 
taka perspektywa jest niczym innym jak fantasmagorią. Osnową tej części 
stał się za to realizowany przez Sojusz Północnoatlantycki program nuclear 
sharing oraz możliwości i ewentualne konsekwencje przyłączenia Polski do 
tego przedsięwzięcia. 

Ostatni rozdział („Obrona terytorialna”) podejmuje niezwykle aktualne 
zagadnienie formowania piątego rodzaju sił zbrojnych w Polsce. Abstrahu-
jąc od czysto politycznego wymiaru tego projektu pytanie, które należało 
zadać w tej części brzmiało: jakie są rzeczywiste możliwości tej formacji 
w potencjalnym konflikcie zbrojnym z Federacją Rosyjską? Trudno jest uciec 
od tego dylematu, jeśli rozważamy powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej 
jako potencjalny czynnik odstraszania militarnego. 

Autorami poszczególnych rozdziałów są: Rafał Kopeć (rozdziały: „Od-
straszanie – istota i charakterystyka”, „Odstraszanie konwencjonalne”, 

„Odstraszanie nuklearne”) oraz Przemysław Mazur (rozdziały: „Definio-
wanie zagrożeń”, „Geopolityczne wyzwania dla bezpieczeństwa Polski”, 

„Obrona terytorialna”).

Rafał Kopeć, Przemysław Mazur
Kraków, październik 2017 r.
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I Odstraszanie – istota i charakterystyka

Kilka słów o strategii 

Pojęcie strategii stało się w ostatnich latach niemalże wszechobecne. Każdy 
podmiot, a często nawet pojedynczy człowiek, jeśli chce być postrzegany 
jako poważny, opracowuje strategię. Strategie mają firmy, uczelnie, samo-
rządy, ambitni ludzie opracowują strategie rozwoju kariery, a nadwrażliwi 
rodzice strategie wychowywania swoich dzieci. Pojęcie to jest stosowa-
ne wszędzie, gdzie chodzi o myślenie z wyprzedzeniem, w świetle celów 
i możliwości. 

Potrzeba opracowania strategii pojawia się zawsze, gdy droga do celu nie 
jest prosta i oczywista. Ogólne definicje strategii zazwyczaj zasadzają się na 
konieczności uzyskania balansu między trzema elementami: celami, środ-
kami i metodami. Strategia zakłada więc identyfikację celów, poszukiwanie 
dostępnych zasobów, wreszcie wypracowanie adekwatnych metod efek-
tywnego spożytkowania zasobów dla uzyskania założonych celów. W tym 
duchu strategię definiował Basil Henry Liddell Hart. Strategia, postrzegana 
z wąskiego, wojskowego punktu widzenia, była dla niego „sztuką rozdziału 
i użycia środków militarnych w taki sposób, by osiągnąć cel polityczny” 1. 

Strategia jest jednak czymś więcej. To nie tylko założona sekwencja 
wydarzeń pozwalająca przechodzić od jednego stanu rzeczy do kolejnego 
w sposób oczywisty i z góry ustalony. Strategia nigdy nie jest oczywista, bo 
realizowana ma być w nieprzyjaznym środowisku. Jeśli funkcjonujemy w re-
aliach, które generalnie sprzyjają naszym zamierzeniom, nie potrzebujemy 
strategii. Wtedy wystarczy plan. Strategie znajdują zatem zastosowanie 

1. B.H. Liddell Hart, Strategia. Działania pośrednie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warsza-
wa 1959, s. 388.
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w warunkach realnego lub potencjalnego konfliktu, starcia sprzecznych 
interesów. W sposób obrazowy różnicę między planem a strategią nakre-
ślił Lawrence Freedman, przytaczając słowa bokserskiego mistrza świata 
wagi ciężkiej Mike’a Tysona. Amerykański champion, znany z wyjątkowo 
agresywnego stylu walki, mawiał o swoich przeciwnikach: „Każdy z nich 
ma plan, dopóki nie dostanie pięścią w twarz” 2. Strategia jest więc czymś 
więcej niż planem, musi ona bowiem uwzględniać wysiłki oponenta. Jej 
potrzeba pojawia się wtedy, gdy inny podmiot może zechcieć, i zazwyczaj 
będzie próbował to zrobić, zniweczyć nasze zamierzenia. Na ten aspekt 
zwracał uwagę generał André Beaufre definiując strategię jako „sztukę 
opierającą się na dialektyce pomiędzy dwiema przeciwstawnymi ośrodkami 
woli, używającymi siły do rozstrzygnięcia sporu” 3. 

Strategia nie jest więc nauką, w odróżnieniu od analizy strategicznej 
i studiów strategicznych. Jest sztuką, z przynależnym do świata sztuki 
brakiem ściśle zdefiniowanych reguł, z nieprzewidywalnością i zależnością 
od niemożliwego do racjonalnego „ujęcia w ramy” pierwiastka ludzkiego. 
Przedmiotem owej sztuki jest kreacja potęgi (siły), a najwyższym osią-
gnięciem uzyskanie takiego wymiaru potęgi, który jest znacznie bardziej 
korzystny dla podejmującego ten wysiłek podmiotu niż wskazywałaby na to 
sytuacja wyjściowa. Tak jak w sporcie często kibicujemy stronie pozornie 
słabszej, skazanej na porażkę, tak i najbardziej interesujące dla badacza są 
strategie „psa do bicia”. Sytuacja, gdy wyjściowa relacja potęgi sugeruje 
porażkę danej strony wymaga sięgnięcia po rozwiązania nieoczywiste. To 
właśnie takie sytuacje są prawdziwym testem kreatywności. To one w naj-
większym stopniu przyczyniają się do rozwoju myśli strategicznej. Taka 
właśnie sytuacja jest punktem wyjścia niniejszej książki.

Odstraszanie – istota pojęcia

Tak jak początki myślenia strategicznego sięgają czasów starożytnych 4, tak 
również koncepcja odstraszania – choć dopiero w okresie zimnej wojny 
przyjęła postać względnie spójnej teorii – sięga swymi korzeniami początku 

2. L. Freedman, Strategy: A History, Oxford University Press, Oxford-New York 2013, s. XI.

3. A. Beaufre, An introduction to strategy: with particular reference to problems of defence, 
politics, economics and diplomacy in the nuclear age, Faber &  Faber London 1965, s. 22.

4. R. Kuźniar, Polityka i siła, Studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo Scholar, 
Warszawa 2005, 2006, s. 15.
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wojen. Odstraszanie, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na wykorzystaniu 
strachu. Także angielskie słowo deterrence pochodzi od łacińskiego czasow-
nika dēterreō (przestraszyć, zniechęcić). Odstraszanie jest więc rodzajem 
manipulacji zachowaniem. Dąży ono do wpłynięcia na zachowanie innego 
podmiotu (w tym przypadku do zniechęcenia go do nieprzyjaznych nam 
działań) poprzez wytworzenie określonego stanu umysłu oponenta (ten 
aspekt podkreśla Słownik terminów militarnych i pokrewnych wydany przez 
amerykański Departament Obrony 5). Ów stan umysłu wywołany ma być 
strachem przed konsekwencjami określonego działania.  

Akcentowanie strachu podkreśla psychologiczną naturę odstraszania, 
odnoszącą się przede wszystkim do wywołania określanych emocji. Od-
straszanie opiera się jednak także na pierwiastku racjonalnym (o sporze 
między apologetami racjonalnego i nieracjonalnego podejścia do odstrasza-
nia więcej w dalszej części tekstu). Według Alexandra George’a i Richarda 
Smoke’a odstraszanie polega na przekonaniu oponenta, że koszt i/lub ryzyko 
wynikające z podjęcia danego działania przeważą nad korzyściami, które 
mógłby w wyniku tego działania uzyskać 6. Odstraszanie opiera się więc na 
racjonalnej kalkulacji, na domniemaniu, że potencjalne koszty przeważą 
nad potencjalnymi korzyściami. Dla skutecznego odstraszania należy więc 
ograniczyć zyski i zwiększyć koszty po stronie przeciwnika 7. 

Co prawda można zostać odstraszonym bez samego aktu odstraszania, 
ale w myśl powyższych definicji, przez odstraszanie rozumiemy zamierzone, 
celowe działanie oparte na groźbie. Odstraszanie jest więc nie tylko teorią, 
lecz przede wszystkim – na co zwraca uwagę Richard Ned Lebow – strategią 
zarządzania konfliktem posiadającą praktyczne zastosowanie 8. 

Podstawowe założenia odstraszania odnoszą się do wszystkich społe-
czeństw i kultur w zasadzie na każdym poziomie stosunków międzyludzkich. 
W tym przypadku zawężamy tę koncepcję do zapobiegania atakowi zbroj-
nemu. Odstraszanie będzie więc próbą spowodowania, by dany podmiot 
nie podjął pewnych działań (szczególnie działań wojennych) przez zmianę 

5. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 1–02, 
Joint Chiefs of Staff, Washington 1994, s. 8.

6. A. George, R. Smoke, Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice, Columbia 
University Press New York 1974, s. 11. 

7. Deterrence Operations Joint Operating Concept, Version 2.0, Department of Defense, Wa-
shington 2006, s. 26.

8. R.N. Lebow, Deterrence, [w:] The Routledge Handbook of Security Studies, (red.) M.D. 
Cavelty, V. Mauer Routledge, New York 2010, s. 393. 
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jego oczekiwań co do konsekwencji tego potencjalnego, niepożądanego 
(zazwyczaj agresywnego) działania. André Beaufre definiuje odstrasza-
nie jako działanie mające na celu „powstrzymanie wrogiego mocarstwa 
od powzięcia decyzji o użyciu przemocy zbrojnej, lub w ogólnym ujęciu, 
zmuszenie go w danej sytuacji do działania lub reagowania pod dyktando 
skutecznej groźby; wskutek działania groźby uzyskuje się pożądany efekt 
psychologiczny” 9.

Początki odstraszania jako spójnej strategii militarnej, opierającej się na 
koherentnej podbudowie teoretycznej, sięgają okresu przed drugą wojną 
światową. Jego wyrazem była koncepcja bombardowań strategicznych, które 
miały wywołać panikę i złamać wolę społeczeństwa. Wywalczenie przez 
lotnictwo panowania w powietrzu miało pozwolić na złamanie material-
nego i moralnego oporu nieprzyjaciela, a tym samym decydować o wyniku 
wojen. Takie były główne założenia koncepcji opracowanej przez włoskie-
go teoretyka lotnictwa, generała Gulio Douheta, spopularyzowane przez 
wydaną w roku 1921 książkę Panowanie w powietrzu (Il dominio dell’aria) 10. 
Zakładano, że obrona przeciwko bombardowaniom strategicznym będzie 
bardzo trudna lub wręcz niemożliwa (konserwatywny polityk brytyjski 
Stanley Baldwin ostrzegał, że „bombowiec zawsze się przedrze”  11), a naj-
lepszym sposobem na zapobieżenie spełnieniu groźby będzie perspektywa 
ataków odwetowych (echa tego sposobu myślenia ujawniły się w postaci 
zimnowojennej koncepcji wzajemnego gwarantowanego zniszczenia, opie-
rającej się jednakże na broni nuklearnej). Co prawda doświadczenia II wojny 
światowej wykazały, że bombardowania strategicznie z wykorzystaniem 
broni konwencjonalnej nie przyniosły aż takiego efektu, jak przewidywano, 
ale wydarzenia mające miejsce u progu wojny dowiodły odstraszającego 
potencjału lotnictwa wojskowego. Apokaliptyczne wizje zniszczonych miast 
i masowych strat w ludziach, wyliczanych przez wojskowych w okresie 
międzywojennym (m.in. przez brytyjską Komisję Andersona) wzmocnione 
zostały przez obrazy z hiszpańskiego miasta Guernica, zbombardowanego 
przez niemiecki Legion Condor w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Do 

9. A. Beaufre, An introduction…, op.cit., s. 24.

10. G. Douhet, Panowanie w powietrzu, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, War-
szawa 1965; polskie wydanie uzupełnione uwagami z drugiej, rozszerzonej wersji orygi-
nału z 1927, wydane w jednym tomie wraz z kolejną książką G. Douheta Wybrane aspekty 
przyszłej wojny z 1928 r. 

11. K. Middlemas, J. Barnes, Baldwin: A Biography, Weidenfeld & Nicolson, London 1969, s. 722.
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masowej wyobraźni przemówiły kroniki filmowe, reportaże George’a Steera 
w „The Times”, wreszcie słynny obraz Pabla Picassa. Ten masowy lęk przed 
bombardowaniami, dzielony przez wojskowych, polityków i społeczeństwo, 
wykorzystali Niemcy do zastraszenia Wielkiej Brytanii i Francji podczas 
konferencji w Monachium. Paradoksalnie, niemieckie lotnictwo rozwijane 
było przede wszystkim z myślą o działaniach taktycznych i nie posiadało aż 
takich strategicznych możliwości, jakie udało się wytworzyć w umysłach 
francuskich i brytyjskich polityków i wojskowych  12. Odstraszanie jednak 
zadziałało, stanowiąc przy tym praktyczną realizację nakreślonych wcześniej 
teoretycznych założeń – sprowadzało się do wywołania określonego stanu 
umysłu u potencjalnego przeciwnika, wynikającego zarówno z czynników 
emocjonalnych (strach), jak i opartej na racjonalnych przesłankach kalkula-
cji. Nie miało przy tym znaczenia, że przesłanki te były częściowo fałszywe. 
Blef może być bowiem skutecznym narzędziem sztuki odstraszania. 

„Złotą erą” odstraszania stał się okres zimnej wojny. W sposób nieroze-
rwalny było to związane z pojawieniem się broni nuklearnej – atomowej, 
a szczególnie wodorowej (termonuklearnej). Klasyczną broń atomową 
(opartą na zasadzie rozszczepienia) można było w ostateczności traktować 
jak „każdą inną broń, tylko bardziej potężną” – parafrazując słynne słowa 
Andre Beaufre’a 13. Jednak broń wodorowa, o praktycznie nieograniczonej 
sile wybuchu, stała się w pełni „bronią absolutną” (tak określił ją w tytu-
le swojej książki Bernard Brodie), czyniąc wojnę nuklearną praktycznie 
niewyobrażalną. Brodie skonstatował, iż z powodu dwóch faktów – broń 
atomowa istnieje i ma wręcz fantastyczną siłę niszczącą – wynika następu-
jąca zmiana: dotychczas głównym zadaniem establishmentu wojskowego 
było wygrywanie wojen, ale od teraz musi nim być ich unikanie 14. Według 
Kennetha Waltza użyteczność broni nuklearnej sprowadza się praktycznie 
tylko i wyłącznie do odstraszania, spychając na margines zdolności do 
obrony i realnego prowadzenia działań wojennych 15.

12. Więcej o groźbie niemieckich bombardowań strategicznych i błędnej ocenie możliwości 
Lutfwaffe w: J. Record, Appeasement Reconsidered: Investigation the Mythology of the 
1930s, Strategic Studies Institute, Carlisle 2005, s. 30-34.

13. Cytat za: Kuźniar R., Polityka…, s. 146.

14. The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order, (red.) B. Brodie, Harcourt, Brace 
and Company, New York 1946, s. 12.

15. K.N. Waltz, Nuclear Myths and Political Realities, “The American Political Science Review”, 
1990, nr 84 (3), s. 732. 
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Odstraszanie a inne formy działania

Odstraszanie jest podzbiorem przymusu i należy je odróżnić od kroków 
zmierzających do ograniczenia lub eliminacji zdolności przeciwnika do 
realizacji agresywnego działania. Te drugie są domeną czystej, brutalnej 
siły, a przykładem są uderzenia i wojny prewencyjne 16. W praktyce metody 
te mogą być stosowane łącznie i wzajemnie się uzupełniać. Z kolei według 
Glenna H. Snydera należy odróżnić przymus od perswazji, gdyż ta druga 
dąży do zmiany preferencji lub celów oponenta  17. Odstraszanie stawia sobie 
mniej wygórowane cele – zakłada tylko zmianę oczekiwań względem tego, 
co najlepiej służy zaspokojeniu istniejących preferencji. 

Sam przymus, według Thomasa Schellinga może przybierać postać od-
straszania (deterrence) lub zmuszania (compellence) 18. Są one odmianami 
dyplomacji z użyciem przymusu (coercive diplomacy), która stoi w pół drogi 
pomiędzy używaniem siły a współpracą w stosunkach międzynarodowych. 
Przymus jest rdzeniem teorii Schellinga. Zakłada on wpływanie na przeciw-
nika przez groźby, a nie poprzez bezpośrednie kontrolowanie jego zacho-
wania. Podmiot będący adresatem zachowań przymusowych znajduje się 
bowiem poza naszą bezpośrednią kontrolą. Trudno więc mówić o przymusie, 
w tym o odstraszaniu, względem krajów podporządkowanych, o organicznej 
suwerenności ( jak kraje demokracji ludowej podporządkowane Związkowi 
Radzieckiemu w ramach tzw. doktryny Breżniewa).

Odstraszanie i zmuszanie różnią się naturą żądania – zmuszanie ma na 
celu spowodowanie danego zachowania, odstraszanie odwiedzenie od niego. 
Odstraszanie ma więc charakter defensywny, opiera się na podejściu pasyw-
nym i dążeniu do zachowania status quo. Zmuszanie z kolei ma charakter 
ofensywny, zakłada podjęcie aktywnych kroków zmierzających do zmiany 
status quo w efekcie groźby zastosowania siły. Odstraszanie jest więc stra-
tegią zachowania (preservation), a zmuszanie strategią zmiany (change) 19.

16. R. Kopeć, Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 11-66.

17. G.H. Snyder, Deterrence and Defense: Toward a Theory of National Security, Princeton 
University Press, Princeton-New York 1961.

18. T. Schelling, Arms and Influence, Yale University Press, New Haven 1966.

19. S. Minasyan, Coercion in Action: Deterrence and Compellence in the Nagorno-Karabakh 
Conflict, [w:] PONARS Eurasia. Policy Perspectives, The Institute for European, Russian and 
Eurasian Studies, The George Washington University, Washington 2012, s. 160. 
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Oczywiście, odstraszanie i zmuszanie mogą się zazębiać i przeplatać. Co 
więcej, to co dla jednej strony jest odstraszaniem, druga może postrzegać 
jako zmuszanie. Także na status quo można patrzeć z przeciwstawnych 
perspektyw – ocena, czy dane działanie prowadzi do jego naruszenia czy 
też podtrzymania często zależy od punktu widzenia. 

Warunki skutecznego odstraszania

Ocena skuteczności odstraszania rozumianej jako sprzężenie przyczyna-
-rezultat jest zadaniem wręcz karkołomnym. Odstraszanie działa, dopóki 
przeciwnik nie podejmuje nieprzyjaznych działań. Czy jednak dzieje się tak 
dlatego, że został rzeczywiście odstraszony, czy też w grę wchodzą inne 
przyczyny (np. w ogólne nie miał zamiaru nas atakować)? Trudno ocenić 
to jednoznacznie nawet post fatum (vide spory o przyczyny, dla których 
zimna wojna nie przekształciła się w wojnę gorącą), a ocena bieżącej sy-
tuacji pod tym kątem jest praktycznie niemożliwa. Ewidentna pozostaje 
tylko jedna kwestia – atak przeciwnika jest niechybnym dowodem na fiasko 
odstraszania. 

Należy jednak zadać pytanie o warunki skutecznego odstraszania. Wil-
liam Kaufman już w 1954 roku wskazał, iż konieczne jest przekonanie opo-
nenta, że:

1. posiadamy efektywne możliwości militarne,
2. dzięki nim jesteśmy w stanie spowodować straty, które będą dla oponenta 

nie do zaakceptowania,
3. użyjemy tych możliwości, jeśli zostaniemy zaatakowani 20.

Efektywne odstraszanie warunkowane jest dwoma elementami – posia-
daniem siły militarnej oraz groźbą jej zastosowania, w przypadku gdyby 
odstraszanie zawiodło 21. Co prawda oznacza to fiasko strategii odstrasza-
nia, ale prezentowanie determinacji do spełnienia groźby w przypadku 
realizacji takiego, niepożądanego scenariusza jest kluczowe dla skutecz-
ności odstraszania. Odstraszanie jest bowiem strategią komunikacyjną, 
której powodzenie zależy nie tylko od posiadania potencjału militarnego 

20. W. Kaufmann, The Requirements of Deterrence, Center of International Studies Memoran-
dum nr 7, 1954, Princeton University.

21. L. Freedman, Deterrence, Polity Press, Cambridge 2004.
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uwiarygodniającego groźbę, ale i charakteru komunikatów i kanałów ko-
munikacyjnych generowanych przez podmiot odstraszający w kierunku 
odstraszanego 22. Odstraszanie jest więc funkcją oczekiwań przeciwnika, 
które zależą w dużej mierze od percepcji i przekonań. Obiektywne uwa-
runkowania oczywiście wpływają na nie, ale świat postrzegany nie jest 
idealnie zgodny ze światem realnym. Z zupełną inną sytuacją mamy do 
czynienia w przypadku obrony stosowanej, gdy odstraszanie zawiedzie – tu 
rzeczywistość obiektywna bierze górę (przykładem jest blef, który może 
być skutecznym narzędziem odstraszania, ale w przypadku konieczności 
prowadzenia działań wojennych przestaje mieć znaczenie).

Odstraszanie zawiera więc dwa kluczowe aspekty – aspekt racjonalny 
(obiektywny), opierający się na analizie danych materialnych dotyczących 
możliwości przeciwnika oraz aspekt psychologiczny (subiektywny), zwią-
zany z czynnikami wolicjonalnymi. Jednak dopiero właściwa ocena tych 
aspektów – siły i woli – przez przeciwnika jest warunkiem skutecznego 
odstraszania. Samo posiadanie siły i woli może okazać się niewystarczające, 
gdyż odstraszanie odbywa się w ramach „dynamicznego procesu opartego 
o nieustanne sprzężenie zwrotne” 23. Odstraszanie musi wywierać zasad-
niczy wpływ na proces decyzyjny potencjalnego agresora, ale sam proces 
znajduje się poza naszą bezpośrednią kontrolą. Przeciwnik może funkcjono-
wać w oparciu o zupełnie odmienną od naszej percepcję kosztów i korzyści, 
może inaczej oceniać nasze możliwości lub determinację. 

W ocenie czynnika materialnego, czyli możliwości militarnych, główną 
rolę odgrywają trzy kwestie. Pierwszym z nich jest sam potencjał destruk-
cyjny, warunkujący zdolność do zadania przeciwnikowi nieakceptowanych 
strat. Po drugie, znaczenie ma przeżywalność, czyli zdolność do przetrwania 
ataku przeciwnika. Trzecim czynnikiem jest elastyczność rozumiana jako 
możliwość adekwatnej odpowiedzi na różnorodne zagrożenia. 

Kluczowym dla oceny czynnika wolicjonalnego pozostaje element okre-
ślany jako wiarygodność. Wiarygodność jest według Lawrence’a Freedmana 

„magicznym składnikiem” odstraszania 24. Odstraszanie wiarygodne to takie, 

22. P.M. Morgan, Deterrence Now, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2003, 
s. 1. 

23. A.J. Goodpaster, C.R. Nelson, S.J. Dietchman, Deterrence: An Overview, [w:] Post-Cold War 
Conflict Deterrence, (red.) A.J. Goodpaster, S.J. Dietchman, National Academy Press, Wa-
shington 1997, s. 13. 

24. L. Freedman, The Evolution of Nuclear Strategy, St. Martin’s Press, New York 1989, s. 96.
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w które przeciwnik będzie skłonny uwierzyć. Groźba jest do tego stopnia 
wiarygodna, na ile grożący jest postrzegany jako podmiot, dla którego 
zrealizowanie groźby będzie opcją preferowaną w wypadku zaistnienia 
danej sytuacji (ataku). Racjonalność podpowiada, że groźba zostanie speł-
niona, jeśli przypuszczalna korzyść wynikająca z takiego działania będzie 
przewyższała przypuszczalną korzyść z jej niespełnienia. Wiarygodność 
jako czynnik subiektywny wymyka się jednoznacznym szacunkom. Nie ma 
w tym przypadku „twardych danych”, na których można się oprzeć. Pewną 
przesłanką w analizie wiarygodności może być reputacja odstraszającego, 
analiza działań, które podejmował w przeszłości. Jest to jednak przesłanka 
w wysokim stopniu niepewna. 

Podmiot będący adresatem odstraszania dokonuje analizy między możli-
wością zrealizowania groźby przez przeciwnika a wiarygodnością tej deklara-
cji – determinacją do podjęcia takiego działania. Odstraszanie zadziała tylko 
wtedy, gdy w percepcji oponenta spełnione będą obydwa warunki. Frank C. 
Zagare i D. Marc Kilgour podają przykład przeciwstawny – groźby, której 
brak było obydwu cech. Chodzi o belgijską deklarację stawienia czoła nie-
mieckiej inwazji w 1914 roku. Niemcy nie wierzyli, że Belgowie będą walczyć, 
ale niezależnie od tego podjęliby decyzję o inwazji, gdyż byli przekonani 
o swoim zwycięstwie. Innym przykładem groźby ilustrującym tę zależność 
jest brytyjska deklaracja o pomocy dla Belgów. Tym razem Niemcy uznali, 
że Wielka Brytania ma militarne możliwości podjęcia takiego działania, ale 
podważyli wiarygodność tej groźny – byli przekonani, że Brytyjczycy nie 
będą walczyć o Belgię 25. 

Ten przykład obrazuje możliwość wystąpienia tzw. credibility gap, czyli 
luki pomiędzy możliwościami a wolą 26. Co ciekawe, groźba zbyt poważna 
może okazać się niewystarczająco racjonalna, by ją spełnić, co czyni ją 
niewiarygodną. To zagadnienie było jednym z podstawowych dylematów 
odstraszania nuklearnego. Dostrzeżenie tej luki, która z całą bezwzględno-
ścią ujawiła się w czasie kubańskiego kryzysu rakietowego, doprowadziło 
do porzucenia przez Stany Zjednoczone i później NATO doktryny zmaso-
wanego odwetu. Odstraszanie oparte na groźnie nuklearnego uderzenia na 

25. F.C. Zagare, D.M. Kilgour, Perfect Deterrence, Cambridge University Press, Cambridge-
-New York 2004, s. 83.

26. A.D. Lowther, Introduction: How Has Deterrence Evolved?, w: Deterrence: Rising Power, 
Rogue Regimes, and Terrorism in the Twenty-First Century, (red.) A.D. Lowther, Palgrave 
MacMillan, New York 2012, s. 7. 
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pełną skalę dobrze funkcjonowało tylko na poziomie makro – na poziomie 
globalnej wojny nuklearnej, ewentualnie na poziomie wojny konwencjonal-
nej o dużej intensywności. Taki rodzaj odstraszania jest wiarygodny tylko 
w przypadku zagrożenia atakiem o skutkach egzystencjalnych. Z takim ata-
kiem mamy do czynienia, jeśli może on pociągnąć za sobą zagładę państwa 
lub społeczeństwa 27. Zachodzi tu swoisty paradoks – jeśli atak powoduje 
ograniczone starty, trudno jest od niego odstraszyć. Oparcie się na groźbie 
zmasowanego uderzenia nuklearnego uczyniło Stany Zjednoczone praktycz-
nie bezradne wobec działań w sposób oczywisty wrogich, ale sytuujących 
się poniżej progu wojny ( jak blokada Berlina czy rozmieszczenie rakiet 
na Kubie). Podobnie posiadanie broni nuklearnej przez Brytyjczyków nie 
odstraszyło Argentyny od zajęcia Falklandów. Reżim generała Galitieriego 
miał nawet nadzieję ( jak się okazało, płonną) na zupełny brak przeciwdzia-
łania ze strony Londynu, ale nie ulegało wątpliwości, że nuklearny status 
Wielkiej Brytanii jest w tej sytuacji absolutnie bez znaczenia. 

Rozważając kwestie możliwości i wiarygodności odstraszania militarnego 
można pokusić się o nieco inne określenie tych dwóch czynników. Od-
straszanie będzie skuteczne, jeśli spełnione będą dwa warunki – surowość 
kary i  jej nieuchronność. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku 
odstraszania przed popełnieniem przestępstwa w stosunkach społecznych. 
Jednak w przypadku odstraszania militarnego te dwa czynniki funkcjonują 
w warunkach wzajemnej zależności. Można postawić tezę o odwrotnej 
zależności między surowością kary i  jej nieuchronnością w funkcji wia-
rygodności odstraszania. Im surowsza kara (np. zmasowane uderzenie 
nuklearne) tym mniejsze prawdopodobieństwo jej zastosowania. W ten 
sposób strategia odstraszania może obrócić się przeciwko odstraszające-
mu – skutki spełnienia groźby są tak straszne, że oddziałują hamująco na 
stronę odstraszającą. Dochodzi więc do samoodstraszenia. Obawiając się 
ziszczenia wizji nuklearnego Armagedonu, państwo samo blokuje sobie 
możliwość posłużenia się własną bronią nuklearną w sytuacji kryzysowej. 

Na niebezpieczeństwo samoodstraszenia wynikające z braku praktycz-
nych możliwości prowadzenia racjonalnej i ograniczonej wojny nuklearnej 
oraz z uwarunkowań doktrynalnych zwracali uwagę już w 1980 roku Colin 
S. Gray i Keith Payne w głośnym artykule Victory is Possible opublikowanym 

27. S.J. Cimbala, The Past and Future of Nuclear Deterrence, Peager Publishers, Westport 1998, 
s. 17. 
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w „Foreign Policy” 28. Optowali za pozyskaniem narzędzi umożliwiających 
prowadzenie racjonalnej wojny nuklearnej, zarówno w sensie posiadania 
odpowiedniego uzbrojenia, jak i adekwatnej, elastycznej doktryny, zakła-
dającej różne opcje działań z zastosowaniem broni nuklearnej. Zdolności 
te mogły okazać się przydatne nie tylko w sytuacji prowadzenia konfliktu 
zbrojnego, ale również miały wspomóc osiąganie celów polityki zagra-
nicznej państwa, czyniąc odstraszanie nuklearne bardziej wiarygodnym. 
Zasadniczo analogiczna argumentacja przesądziła o implementacji doktryny 
elastycznego reagowania w latach 60. XX wieku. Uznano bowiem doktrynę 
zmasowanego odwetu za wybitnie jednostronną, zdecydowanie optującą 
za jednym czynnikiem odstraszania (surowość kary) kosztem drugiego 
(nieuchronność). Elastyczne reagowanie próbowało tymczasem pogodzić 
tę sprzeczność, starając się znaleźć punkt na przecięciu osi dwóch czynni-
ków odstraszania, który gwarantuje jego możliwie najwyższą wiarygodność. 

Co ważne, refleksja nad wiarygodnością odstraszania nie odnosi się tyl-
ko do broni nuklearnej. W tym przypadku dylemat ten osiąga graniczne 
natężenie, ale lekcja, jaką Amerykanie wyciągnęli z transformacji doktryny 
nuklearnej ma charakter uniwersalny. Ustalenie pożądanych kierunków 
rozwoju potencjału militarnego musi bowiem wziąć pod uwagę zarówno 
konieczność odstraszania od agresji na dużą, jak i na małą skalę. Skupie-
nie się na odstraszaniu na zasadzie „wszystko albo nic” (określanym jako 
suicide or surrender – wybór między samobójstwem a poddaniem) powo-
duje brak jego wiarygodności na niższych poziomach 29. Co więcej, w dobie 
konfliktów określanych jako wojny hybrydowe 30 zatarciu ulega granica 
pomiędzy konfliktem militarnym a innymi rodzajami konfliktu (społecz-
nym, ekonomicznym, kulturowym, informacyjnym). Im szersza staje się 
koncepcja bezpieczeństwa, tym bardziej poszerza się również definicja 
ataku. Siły zbrojne przygotowane tylko na wojnę na pełną skalę mogą oka-
zać się nieprzydatne w likwidowaniu ognisk agresji poniżej progu wojny. 
Z drugiej strony, armia przekształcona w formację typu law enforcement 
(przeznaczoną do wymuszania porządku publicznego) będzie „bezzębna” 
w starciu z poważniejszym przeciwnikiem. 

28. C.S. Gray, K. Payne, Victory is Possible, „Foreign Affairs”, 1980, nr 39, s. 14-27.

29. F.J. Gavin, The Myth of Flexible Response: American Strategy in Europe During The 1960’s, 
“The International History Review”, 2001, nr 23(4), s. 847-875.

30. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w ro-
syjskiej myśli wojskowej i politycznej, „Wojny i Konflikty. Przeszłość – Teraźniejszość – Przy-
szłość”, 2016, nr 1(1), s. 124-159.
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Cena zwycięstwa

W rozważaniach na temat skuteczności odstraszania często pojawia się 
kolejna „magiczna formuła”, jaką są straty niemożliwe do zaakceptowania. 
Kryje się za tym założenie, że odstraszanie będzie skuteczne tylko wobec 
podmiotu, który ma coś do stracenia. Warunkiem jest posiadanie czegoś, 
co stanowi dla adresata odstraszania wartość i może stać się celem groźby. 

Doświadczenia odstraszania nuklearnego czasów zimnej wojny pod-
powiadają, że idealnym celem odstraszania może być populacja wrogiego 
państwa. Amerykański sekretarz obrony Robert McNarama zakładał, że dla 
Związku Radzieckiego straty nie do zaakceptowania to utrata 2/3 potencjału 
przemysłowego i od 1/4 do 1/3 populacji 31. Z kolei francuskie siły nuklearne 
rozwinięte zostały do poziomu wystarczającego do spowodowania śmierci 
od 14 do 20 milionów obywateli Związku Radzieckiego, a według niektórych 
szacunków nawet około 40-50 milionów osób, co stanowić miało przybli-
żony ekwiwalent francuskiej populacji 32. 

Nie zawsze jednak własna populacja musi przedstawiać dla przeciwnika 
najwyższą wartość. Dla przykładu, Stany Zjednoczone były przekonane, że 
radzieccy przywódcy liczą się z dużymi stratami po stronie własnej ludności 
i godzą się na nie. Założono, że dla radzieckiej „wierchuszki” najwyższą 
wartością może być własne życie. W czasach administracji Jimmiego Cartera 
zmieniono więc założenia Single Integrated Operation Plan (SIOP – zin-
tegrowany plan operacyjny określający wykorzystanie broni nuklearnej), 
dodając radzieckich przywódców do listy celów. Plan w wersji z 1982 roku 
zawierał ponad 5000 tego typu celów 33. 

W ostatnich latach często podnoszone jest zagadnienie skuteczności 
odstraszania względem tzw. aktorów niepaństwowych (non-state actors; 
chodzi oczywiście o tzw. violent non-state actors, czyli przede wszystkim 
organizacje terrorystyczne, w odróżnieniu od peaceful non-state actors, czy-
li np. międzynarodowe organizacje pozarządowe). Ich odstraszanie jest 
trudne z dwóch powodów. Po pierwsze, znacznie łatwiej odstraszyć prze-
ciwnika stanowiącego egzystencjalne niebezpieczeństwo (oczywiście pod 

31. A.P. Dobson, S. Marsh, US Foreign Policy since 1945, Routledge, London-New York, 2007, 
s. 26.

32. B. Heuser, The Bomb. Nuclear Weapons in their Historical, Strategic and Ethical Context, 
Routledge, London-New York 2014, s. 88.

33. D. Ball, R. Toth, Revising the SIOP, “International Security”, 1990, nr 14(4), s. 65-92.
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warunkiem posiadania odpowiedniego potencjału militarnego – nie ma 
jednak problemu z wiarygodnością groźby). Terroryzm takiej groźby dla 
współczesnych społeczeństw nie stanowi. Po drugie, organizacje terrory-
styczne nie posiadają łatwo identyfikowalnego punktu ciężkości (center of 
gravity) 34. Nie posiadają populacji, terytorium, przemysłu, ich członkowie, 
a niekiedy nawet przywódcy, są gotowi na śmierć. W sposób oczywisty po-
ciąga to za sobą asymetrię wrażliwości (vulnerability gap) względem państw, 
które próbują je odstraszyć. W zasadzie wypracowanie odstraszającego 
komunikatu względem organizacji terrorystycznych nie jest jednak proble-
mem. Można zagrozić zabijaniem rodzin terrorystów czy też niszczeniem 
świętych dla nich miejsc. Przecież jest to w zasadzie ten sam rodzaj groźby, 
jaki stosowały względem siebie mocarstwa w czasie zimnej wojny (śmierć 
ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury, w tym materialnego dziedzic-
twa kulturowego). Z powodów kulturowych państwa tego jednak nie robią. 
Groźba musi być bowiem precyzyjnie wymierzona w wartości ważne dla 
przeciwnika, ale i zgodna z uwarunkowaniami kulturowymi odstraszającego.

Odstraszanie działa tylko wtedy, jeśli – jak twierdzi Colin Gray – „prze-
ciwnik wybiera opcję bycia odstraszonym” 35. Na czynnik akceptacji ryzyka 
zwraca uwagę również Bruce Bueno de Mesquita, przywołując przykład 
odstraszania Wietnamu Północnego przez USA  36. Amerykańska groźba była 
zarówno wiarygodna, jak i poparta dysponowaniem stosownymi możliwo-
ściami militarnymi, ale Wietnamczycy się nie ugięli. Byli w stanie pogodzić 
się ze stratami, które z punktu widzenia innego narodu mogłyby okazać się 
nie do zaakceptowania. Przeciwnik silnie zmotywowany może być bowiem 
w dużej mierze (co nie znaczy, że całkowicie) odporny na odstraszanie. Jest 
to tym bardziej prawdopodobne, gdy w grę wchodzi motywacja odnosząca 
się do systemu wartości (ideologicznych, religijnych czy innych). W tym 
kontekście można też przywołać przykład Hitlera pod koniec lat 30. i zadać 
pytanie, czy możliwe było opracowanie takiej formuły odstraszania, która 
zapobiegłaby wybuchowi wojny. 

34. A.D. Lowther, How Can the United States Deter Nonstate Actors?, w: Deterrence: Rising 
Power, Rogue Regimes, and Terrorism in the Twenty-First Century, (red.) A.D. Lowther, Pal-
grave MacMillan, New York 2012, s. 172. 

35. C.S. Gray, The Definitions and Assumptions of Deterrence: Questions of Theory and Prac-
tice, “The Journal of Strategic Studies”, 1990, nr 13(4), s. 1-18. 

36. B. Bueno de Mesquita, The Contribution of Expected-Utility Theory to the Study of Interna-
tional Conflict, [w:] Handbook of War Studies, (red.) M.I. Midlarsky, University of Michigan 
Press, Ann Arbor 1989, s. 158.
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Zazwyczaj jednak za nieskutecznością odstraszania stoi nie wysoka to-
lerancja na straty, lecz – wręcz przeciwnie – przekonanie, że owe straty nie 
będą wysokie 37. Patrick M. Morgan zwraca uwagę, że w zasadzie od 1815 roku 
było jasne, że wojna pomiędzy wielkimi mocarstwami jest nieracjonalna 
z powodu ogromu kosztów. Mimo to, nadal przebijało się przekonanie 
o możliwości osiągnięcia taniego zwycięstwa, przy niewielkich stratach 
własnych (tzw. cheap victory strategy), wzmacniane osiągnięciami armii pru-
skiej w wojnach Danią, Austrią i Francją 38. To przeświadczenie zaowocowało 
wybuchem dwóch wojen światowych. Co ciekawe, u progu pierwszej wojny 
światowej w zasadzie wszystkie strony były przekonane o szybkim, własnym 
zwycięstwie (Niemcy mieli plan Schlieffena, a Francja Plan 17). Kres temu 
myśleniu położyło dopiero pojawienie się broni nuklearnej i środków jej 
przenoszenia – potencjalne straty były ogromne i praktycznie nie do unik-
nięcia. Broń nuklearna nie zapobiegła jednak wojnom w ogóle, ani nawet 
wojnom ograniczonym pomiędzy mocarstwami nuklearnymi. Przykładami 
są radziecko-chińskie starcia graniczne na rzece Ussuri w 1969 roku oraz 
indyjsko-pakistańska wojna o Kargil w 1999 roku. Wojna na pełną skalę 
pomiędzy państwami nuklearnymi wydaje się jednak mało prawdopodobna, 
gdyż dla żadnej ze stron nie będzie ona „tania”. 

Na poziomach niższych niż wojna nuklearna wizja taniej wojny jest 
ciągle aktualna i dlatego tak niebezpieczna. Przekonanie, że wojny można 
toczyć i wygrywać przy minimalnych stratach własnych powraca co jakiś 
czas i zawsze stanowi zachętę do wojny i czynnik podważający skutecz-
ność odstraszania. Dążenie do minimalizacji strat własnych stanowi jeden 
z motywów przewodnich transformacji sił zbrojnych państw zachodnich 
(w pierwszym rzędzie USA) zgodnie z duchem tzw. rewolucji w sprawach 
wojskowych (Revolution in Military Affairs – RMA)  39. Pierwsza wojna toczo-
na częściowo w oparciu o założenia tej rewolucji, operacja Pustynna Burza 
wyznaczyła niezwykle wyśrubowane standardy w tej dziedzinie (148 ofiar po 

37. Ronald Reagan w przemówieniu do narodu z 16 stycznia 1984 roku powiedział: „Historia 
uczy, że wojny rozpoczynają się, gdy rządy są przekonane, że cena za agresję jest niska”. 
R. Reagan, Address to the Nation and Other Countries on United States-Soviet Relations, 
https://reaganlibrary.archives.gov/archives/speeches/1984/11684a.htm [21.09.2017].

38. P.M. Morgan, Deterrence…, op.cit., s. 39-40.

39. R. Kopeć, Revolution in Military Affairs as Technology-Driven Change in Military Operation, 
w: Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, (red.) M. Khosrow-

-Pour,  IGI Global, Hershey 2014, s. 6534-6542.
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stronie koalicji antyirackiej w działaniach bojowych 40). Tendencja ta została 
doprowadzona do karykatury podczas wojny w Jugosławii w 1999 roku, 
gdzie NATO przyjęło założenie zero casaulties (zero strat własnych) 41. Tego 
typu sposób prowadzenia wojen można uznać za przejaw tzw. risk-transfer 
militarism, militaryzmu dążącego do ograniczenia ryzyka przez przerzucenie 
go na inne podmioty 42. Cel ten można realizować przez ograniczenie się do 
ofensywy powietrznej (Jugosławia 1999), zastosowanie precyzyjnej amunicji 
dalekiego zasięgu (tzw. dyplomacja Tomahawków z lubością stosowana 
przez USA 43, a ostatnio także przez Rosję z wykorzystaniem pocisków ma-
newrujących Kalibr, Ch-555 i Ch-101 44), zaprzęgnięcie do działań bojowych 
prywatnych firm wojskowych (PMC, private military contractors – działanie 
typowe dla wojny w Iraku) 45 czy przerzucenie ciężaru działań wojennych na 
lądzie na lokalnych sojuszników (pierwsza faza operacji w Afganistanie, ale 
także rosyjskie operacje we Wschodniej Ukrainie). Ostatnią inkarnacją tej 
tendencji są działania z użyciem dronów określane jako wojna prowadzona 
z wygodnego fotela (armchair warfare) 46, będące być może pierwszym kro-
kiem do szerszego i dalej idącego zjawiska jakim jest robotyzacja wojny 47. 

Przyczyny wojen

Niniejsza książka nie jest miejscem na ogólne rozważania na temat przyczyn 
wojen. Wystarczającym będzie przytoczenie przyczyn przedstawionych 

40. The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, 
and Iraq Conflicts, (red.) T.C. Spencer, ABC-CLIO, Santa Barbara 2010, s. 470.

41. M. Rezun, Europe’s Nightmare. The Struggle for Kosovo, Praeger, Westport-Connecticut- 
London 2001, s. 104.

42. M. Shaw, Risk-transfer militarism, small massacres and the historic legitimacy of war, „In-
ternational Relations”, 2002, nr 16(3), s. 347. 

43. R.A. Pretsch, Tomahawk Diplomacy and U.S. National Security, United States Army Com-
mand and General Staff College, Fort Leavenworth 1999.

44. M. Buslik, Wspomóc Assada – rosyjska interwencja wojskowa w Syrii, „Nowa Technika 
Wojskowa”, 2015, nr 11, s. 17-18; M. Buslik, Wielokierunkowa eskalacja – rosyjska interwencja 
wojskowa w Syrii, „Nowa Technika Wojskowa”, 2015, nr 12, s. 8-11. 

45. R. Uesseler, Wojna jako usługa: jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Sic!, 
Warszawa 2008.

46. J. Olson, M. Rashid, Modern Drone Warfare: An Ethical Analysis, American Society for Engi-
neering Education Southwest Section Conference, 2013, s. 2  http://se.asee.org/proceedin-
gs/ASEE2013/Papers2013/157.PDF [21.09, 2017]. 

47. R. Kopeć, Robotyzacja wojny, „Społeczeństwo i Polityka”, 2016, nr 4(49), s. 37-53.
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przez Tukidydesa w Wojnie peloponeskiej i do dziś dnia niezmiennie ak-
tualnych. Są to: strach, interes i honor 48.

Warto przy tym mieć na uwadze, że państwa nie zawsze przystępują 
do wojny, bo spodziewają się ją wygrać. Około 30 procent konfliktów jest 
rozpoczynanych przez stronę słabszą 49. Słabsza strona jest albo bardziej 
zmotywowana (asymetria interesów), albo źle ocenia prawdopodobieństwo 
odpowiedzi, albo zamierza uzyskać przewagę przez wyzyskanie militarnej 
podatności przeciwnika na atak. Przykład Japonii w 1941 roku pokazuje, 
iż państwa mogą decydować się na ten krok, gdyż uważają, że lepiej jest 
zaatakować niż tego nie robić – potencjalne ryzyko ataku jest mniejsze niż 
ryzyko strat wskutek jego zaniechania. W odstraszaniu chodzi zatem o to, 
aby spowodować, by państwo uznało, że korzystniej będzie nie rozpoczynać 
wojny niż ją rozpoczynać. W tym dążeniu alternatywą lub uzupełnieniem 
dla klasycznego odstraszania może być tzw. odstraszanie pozytywne. Obej-
muje ono nagrody (rewards) oraz zapewniania, gwarancje (reassurance). 
Mają one spowodować, że potencjalna agresja stanie się mniej atrakcyj-
na, a utrzymanie status quo bardziej korzystne. Stephen L. Quackenbush 
zwraca uwagę na właśnie na ten czynnik – wojny rozpoczynają zazwyczaj 
państwa nieusatysfakcjonowane istniejącym status quo 50.  

Według Geoffreya Blaineya wojny wybuchają, gdy dwa państwa nie zga-
dzają się w kwestii ich relatywnej siły, a ustają, gdy dochodzą w tej sprawie 
do porozumienia 51. Zasadne jest jednak pytanie, czy nie jest to spojrzenie 
redukcjonistyczne i nie do końca uzasadnione. Wojny rozpoczynane przez 
stronę słabszą, a także przypadki skutecznego odstraszania „silnego przez sła-
bego” dowodzą, że balans potencjałów militarnych nie jest zawsze kluczowy. 

Głębszych przyczyn można doszukiwać się w kształcie systemu mię-
dzynarodowego. Patrick M. Morgan wskazuje, że zakwestionowanie ładu 
międzynarodowego prowadzące do podważania odstraszania może wynikać 
z następujących przyczyn: niezgoda na ogólne zasady systemu (przykła-
dem niech będą Niemcy i ład wersalski); sprzeciw wobec trendów, które 
naznaczają system międzynarodowy – przekonanie, że sprawy idą w złym 

48. Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji 
w sprawach wojskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 172.

49. B. Wolf, When the Weak Attack the Strong: Failures of Deterrence, RAND Publishing, Santa 
Monica 1991. 

50. S.L. Quackenbush, Understanding General Deterrence: Theory and Application, Palgrave 
MacMillan, New York 2011, s. 111. 

51. G. Blainey, The Causes of War, MacMillan, London 1988, s. 293.
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kierunku lub też sytuacja będzie względnie pomyślna tylko przez krótki czas 
(Japonia w latach 1940-41); niezgoda na jeden konkretny element systemu 
międzynarodowego, często traktowany jako ogromna krzywda (Włochy 
po I wojnie światowej); nagła ambicja, która może być efektem dojścia do 
władzy danej osoby bądź frakcji politycznej; strach przed ambicjami innego 
państwa lub państw 52. 

Bardzo duże znaczenie mają cele państwa rzucającego wyzwanie porząd-
kowi międzynarodowemu. Odstraszanie może być bardziej skuteczne, jeśli 
jest on motywowany perspektywą korzyści, a nie strachem przed stratami, 
w wypadku gdyby nie podjął ataku (np. w obawie o niekorzystny rozwój 
sytuacji).

W tym kontekście przywołać można także głośną koncepcję „pułapki Tu-
kidydesa” Grahama Allisona 53. Zakłada ona, na podstawie analizy przyczyn 
wojny peloponeskiej oraz 16 przypadków rywalizacji mocarstw w ostatnich 
500 latach, że wojna jest prawdopodobna, gdy zderzają sie ze sobą rosnące 
poczucie możliwości i praw mocarstwa aspirującego ze strachem i deter-
minacją do obrony status quo mocarstwa dotychczasowego. W aż 12 anali-
zowanych przez Allisona przypadkach doszło do wojny. Autor koncentruje 
się na coraz bardziej jego zdaniem prawdopodobnej wojnie między Stanami 
Zjednoczonymi (hegemon) a rosnącymi w siłę Chinami (pretendent). 

Oprócz przyczyn leżących po stronie struktury systemu międzynarodo-
wego (tzw. strategic intent model), na co zwracają uwagę realiści, przyczyn 
wojen doszukiwać się można także w sferze wewnątrzkrajowej (tzw. internal 
logic model) 54. Ten drugi zakłada, że aktorzy są powodowani kwestiami we-
wnętrznymi, a ich działania względem innych aktorów są oceniane przede 
wszystkim pod względem rezultatów wewnętrznych. Rezultatami takimi 
może być poparcie polityczne czy wewnętrzna spójność grupy (społeczeństw, 
elity). Do tej grupy czynników możemy też zakwalifikować czynniki psy-
chologiczne, w tym dążenie do wielkości i potęgi (tzw. libido dominanti) 55.

52. P.M. Morgan, Deterrence…, op.cit., s. 106-107.

53. G. Allison, The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War, “The Atlantic”, 
24.09.2015,https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-chi-
na-war-thucydides-trap/406756/ [21.09.2017].

54. G. Schaub Jr., Are Rogue Regimes Deterrable?, w: Deterrence: Rising Power, Rogue Re-
gimes, and Terrorism in the Twenty-First Century, (red.) A.D. Lowther, Palgrave MacMillan, 
New York 2012, s. 139.

55. E. Colby, Is Nuclear Deterrence Still Relevant?, w: Rising Power, Rogue Regimes, and Ter-
rorism in the Twenty-First Century, (red.) A.D. Lowther, Palgrave MacMillan, New York 2012, 
s. 62-63. 
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Modelem łączącym czynniki wewnętrzne z zewnętrznymi jest koncepcja 
going concern ukuta przez Halforda Mackindera, analizującego w roku 1919 
roku przyczyny wybuchu I wojny światowej 56. Ten trudno przetłumaczalny 
na język polski termin zakłada, że określony sposób organizacji społeczeń-
stwa sprzężony z modelem rozwoju gospodarczego kanalizuje interesy 
wpływając na elity polityczne, żądając podtrzymania i rozwoju utrwalonej 
przez model dynamiki 57. Dążenia te są trudne do powstrzymania zwłasz-
cza w systemach demokratycznych, gdzie większość korzysta z danego 
stanu stosunków społeczno-gospodarczych i oczekuje utrzymania takiego 
stanu. Jeśli interesy wynikające z going concern jednego państwa zderzają 
się z interesami jego konkurenta, agresywna rywalizacja jest trudna do po-
wstrzymania, a z nią rośnie ryzyko wojny. Według Mackindera to właśnie 
niemożliwość pogodzenia gospodarczych interesów Niemiec i Wielkiej 
Brytanii legła u podstaw wybuchu pierwszej wojny światowej.

Analizując przyczyny wojen, zwłaszcza w kontekście konfliktu rosyj-
sko-ukraińskiego toczącego się od 2014 roku, a zwłaszcza jego pierwszej 
fazy z operacją zajęcia Krymu na czele, należy też wspomnieć o koncepcji 
okna możliwości (window of opportunity) 58. Nie tłumaczy ona co prawda 
uniwersalnych przyczyn wojen, ale może służyć jako użyteczna koncepcja 
wyjaśniająca, dlaczego wojny wybuchają w danych okolicznościach i w da-
nym czasie. Koncepcja ta odnosi się do kluczowych momentów, gdy zmie-
niają się strukturalne uwarunkowania. Stwarza to okazję do działania, gdyż 
przewidywane koszty stają się mniejsze i/lub spodziewane korzyści większe. 
Te zmieniające się okoliczności stają się głównym czynnikiem decyzyjnym. 

Komunikacja w odstraszaniu

Odstraszanie nigdy nie odbywa się w ukryciu. W każdej strategii odstrasza-
nia ważne jest poinformowanie przeciwnika o swoim potencjale i o swoich 
zamiarach (inna sprawa, na ile zgodna z rzeczywistością jest ta informacja). 
Odstraszanie jest zatem rodzajem komunikatu kierowanego do oponenta. 
Opiera się on na ustanowieniu tzw. progów („czerwonych linii”), których 

56. H. Mackinder, Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction, Na-
tional Defense University Press, Washington 1962.

57. J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Polska-Azja, Warszawa 2016, s. 63-67.

58. R.N. Lebow, Windows of Opportunity: Do States Jump Through Them?, “International Se-
curity”, 1984, nr 9, s. 147-186. 
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przekroczenie uruchomi określone działania. Polityka deklaracji ułatwia 
przeciwnikowi kalkulację, co sprzyja trwałości odstraszania w stabilnych 
ramach międzynarodowych. Przeciwnik wie, na co może sobie pozwolić, 
będąc poniżej progu, a kiedy przekracza go, musi liczyć się z określonymi 
konsekwencjami 59.

W odstraszaniu ważne jest więc efektywne komunikowanie. Trzeba jed-
nak pozostawić pole niepewności, które poza utrudnieniem kalkulacji prze-
ciwnikowi da nam przestrzeń do ewentualnych korekt swojego działania. 
Występuje tu oczywista sprzeczność – odstraszanie ma do pewnego stopnia 
ułatwiać kalkulację (oczywiście zgodnie z preferencjami odstraszającego), 
a równocześnie ją utrudniać.  

Odstraszanie zazwyczaj operuje więc świadomym utrzymaniem określo-
nego poziomu niepewności. Niepewność jest immanentną cechą odstra-
szania – strategie odstraszania zazwyczaj świadomie zakładają istnienie 
marginesu niepewności dla przeciwnika (np. w określeniu, jakie dokładnie 
zachowanie spotkać się może z daną odpowiedzią, a także jaka będzie skala 
tej odpowiedzi). Taki margines niepewności ma być dodatkowym czyn-
nikiem skłaniającym przeciwnika do ostrożności. Niepewność jest więc 
czynnikiem pożądanym, ale jej nadmiar już nie – prowadzi on bowiem do 
zbytniej nerwowości przeciwnika, ewentualnie może być przyczyną błędnej 
kalkulacji dokonanej przez przeciwnika co do naszych zdolności czy deter-
minacji (niedoszacowanie tych elementów może skłaniać przeciwnika do 
podjęcia ryzykownych działań). Jako że – jak wielokrotnie podkreślano – od-
straszanie jest sztuką, a nie nauką, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, 
jaki zakres niepewności jest właściwy 60. Każda strategia odstraszania musi 
więc wybrać optymalny punkt na linii łączącej dwa przeciwieństwa – jaw-
ności i utajnienia. 

Odstraszanie jest strategią komunikacyjną. Przesłanką działania jest 
obustronne zrozumienie pryncypiów odstraszania. Polityczne ramy zim-
nowojennego odstraszania wykuwały się przez lata i w dużej mierze były 

59. J.A. Lewis, Reconsidering Deterrence for Space and Cyberspace, [w:] Anti-satellite We-
apons, Deterrence and Sino-American Space Relations, (red.) M. Krepton, J. Thompson, 
Stimson Center, Washington 2013, s. 71.

60. Więcej na temat niepewności w odstraszaniu: H. Gardner, From ‘Balance’ to ‘Imbalance’ 
of Terror, [w:] NATO and the European Union: New World, New Europe, New Threats, (red.) 
H. Gardner, Ashgate Publishing, Farnham 2005, s. 62-68; R. Kopeć, Strategie nuklearne 
w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Kraków 2014, s. 254-257.
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podzielane przez obydwie strony. Warunkowało to skuteczność wzajem-
nego odstraszania. Zasadne jest pytanie, czy ramy te będą podzielane, jeśli 
występują zasadnicze różnice w zakresie kultury strategicznej między od-
straszającym a odstraszanym 61. 

Kultura strategiczna jest środowiskiem niematerialnym (przestrzenią 
idei), które zawęża nasze wybory w sferze zachowań. W uproszczeniu: 
jeśli elity (które, chociaż są „szafarzami” kultury strategicznej i mogą ją do 
pewnego stopnia kształtować, same również pozostają pod jej wpływem) 
zostałyby osadzone w takich samych warunkach, ale wcześniej socjalizo-
wane były w różnych kulturach strategicznych, mogą podejmować różniące 
się od siebie decyzje. Według Alastaira Iaina Johnstona kultura strategiczna 
jest „zintegrowanym systemem symboli (np. struktur argumentacji, języka, 
analogii, metafor), który działa w kierunku ustanowienia dominujących 
i długotrwałych preferencji strategicznych przez formułowanie koncepcji 
dotyczących roli i skuteczności siły militarnej w międzypaństwowych sto-
sunkach politycznych, stwarzając wrażenie, że koncepcje opierają się na 
faktach, przez co preferencje wydają się być jednoznacznie realistyczne 
i warunkujące skuteczność” 62.

Kultura strategiczna stanowi więc rodzaj szkieł, przez które elity poli-
tyczne i wojskowe (a także społeczeństwa) patrzą na siebie, przeciwnika, 
wzajemne relacje, na to, co ich ramach jest do pomyślenia, a co nie. Spoj-
rzenie przez pryzmat własnej kultury strategicznej i nierozumienie kultury 
przeciwnika często prowadzi do założenia o braku jego racjonalności.

Racjonalność i nieracjonalność

Założenie takie jest z gruntu fałszywe, chociaż oczywiście zależy od ro-
zumienia racjonalności. Często opisywano Hitlera jako nieracjonalnego, 
podobnie Amerykanie traktowali Japończyków w czasie II wojny światowej. 
W przypadku zetknięcia się z oponentem z innej kultury, często nastę-
puje jego niezrozumienie, np. pod postacią mirror imaging  63. Widzenie 
lustrzane skłania nas to spoglądania na przeciwnika tak jakbyśmy patrzyli 

61. J.S. Lantis, Strategic Culture and Tailored Deterrence: Bridging the Gap between Theory 
and Practice, “Contemporary Security Policy”, 2009, nr 30(3), s. 472.

62. A.I. Johnston, Thinking about Strategic Culture, “International Security”, 1995, nr 19(4), s. 46.

63. K.H. Paine, The Fallacies of Cold War Deterrence and a New Direction, The University Press 
of Kentucky, Lexington 2001, s. 17-19. 
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na siebie, przypisywania mu podobnych motywów i podobnego sposobu 
dokonywania kalkulacji strategicznych. Tymczasem rachunek zysków i strat 
może prezentować się zupełnie inaczej, czasem nawet w sposób trudny do 
wyobrażenia z punktu widzenia kultury oceniającej.

Trzeba bowiem wziąć pod uwagę uwarunkowania kulturowe, w tym zakre-
su wspomnianej już kultury strategicznej. W analizie strategicznej istnieje 
pole dla badania kultur analogiczne do tego, jakie pod kątem zjawisk z za-
kresu zarządzania (zwłaszcza kultury organizacyjnej) przeprowadził Gert 
Hofstede, wprowadzając pojęcie wymiarów kulturowych 64. Tu szczególnie 
użyteczne mogą być takie zaproponowane przez holenderskiego socjologa 
wymiary, jak tendencja do unikania niepewności czy umiejscowienie kultury 
na linii indywidualizm-kolektywizm. Ten ostatni aspekt podpowiadał będzie, 
czy w kulturze dominuje koncentracja na celach jednostki, czy też zbiorowo-
ści. Przykładem tej ostatniej może być ogromna uwaga przywiązywana do 
poczucia mocarstwowości, przypisywana rosyjskiej kulturze politycznej 65.

Czym w takim razie jest racjonalność? Polega ona na zebraniu jak naj-
większej ilości informacji o sytuacji, o możliwych wariantach działania i ich 
przewidywanych konsekwencjach, kalkulacji relatywnych kosztów i korzyści 
wynikających z tych opcji (oczywiście z danego punktu widzenia) oraz praw-
dopodobieństwie ich zrealizowania. Na tej podstawie następuje wybór tego 
wariantu działania, który zaoferuje największy zysk, lub jeśli to niemożliwe, 
najmniejsza stratę 66. Według Glenna H. Snydera i Paula Diesinga racjonalny 
lider w kryzysie ma wątpliwości, czy rozumie sytuację, poszukuje informacji, 
analizuje zachowanie oponenta, natomiast nieracjonalny cechuje się silnym 
przekonaniem o rozumieniu sytuacji własnej i oponenta, i w związku z tym 
jest mniej otwarty na ponowne przeanalizowanie swoich wizji i planów 67. 

Wręcz modelowym zastosowaniem analizy opartej na racjonalności 
w ramach myślenia strategicznego jest teoria gier. Jej założenia zostały 
opracowane przez Johna von Neumanna oraz Oskara Morgensterna i opu-
blikowane w wydanej w 1944 roku książce The Theory of Games and Economic 

64. G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2011. 

65. E. Shestopal, A. Zverev, N. Bokova, N. Smulkina, The Key Role of Perception as a Mecha-
nism of Mass Political Mentality, [w:] New Trends in Russian Political Mentality. Putin 3.0, 
(red.) E. Shestopal , Lexington Books, London 2016, s. 11.

66. P.M. Morgan, Deterrence…, op.cit., s. 12.

67. G.H. Snyder, P. Diesing, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System 
Structure in International Crises, Princeton University Press, Princeton 1977, s. 332-337. 
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Behaviour. Co znaczące, von Neumann (według Jacoba Bronowskiego przy-
taczającego jego słowa) porównywał strategię nie z szachami, które często 
są uważane wręcz za symbol gry strategicznej, lecz z pokerem 68. Zdaniem 
von Neumanna szachy nie były grą, ale dobrze zdefiniowaną formą kom-
putacji (obliczeń, przetwarzania informacji). W szachach zawsze, w każdej 
sytuacji, istnieje właściwa procedura (chociaż gracze nie zawsze są w stanie 
ją „obliczyć”). W prawdziwym życiu, oraz w strategii rozumianej jako prak-
tyczne działanie, jest jednak zupełnie inaczej. Ich częścią jest blefowanie, 
podstęp, oszustwo, pytanie samego siebie, co druga strona myśli na temat 
tego, co zamierzam zrobić. Tak właśnie wyglądają gry w teorii gier. Poker 
posiada immanentny pierwiastek niepewności – zmusza do oszacowania 
słabości i siły przeciwnika w relacji do własnych słabości i siły opierając się 
na wysoce niepewnej podstawie.

Blef może być stosowany zarówno w ramach strategii ofensywnej, jak 
i defensywnej. Historia odstraszania pokazuje, że jest to mechanizm często 
używany, zwłaszcza w przypadku posiadania niedostatecznych możliwości. 
Przykładem jest przekonanie Amerykanów, że ZSRR produkuje międzykon-
tynentalne rakiety balistyczne na masową skalę pod koniec lat 50, co dopro-
wadziło do „paniki rakietowej” w USA. Symbolem tego blefu stało się nigdy 
nie wypowiedziane, ale szeroko kolportowane twierdzenie Chruszczowa, 
jakoby rakiety międzykontynentalne schodziły z linii produkcyjnych radziec-
kich fabryk jak parówki 69. W latach 80. z kolei Amerykanie rozwijali Strate-
giczną Inicjatywę Obronną (Strategic Defense Initiative), zwaną popularnie 

„gwiezdnymi wojnami”. Był to program budowy umieszczonej w kosmosie 
„tarczy ochronnej” przed atakiem z użyciem rakiet balistycznych, która – 
jeśli by działała – podważyłaby zimnowojenną równowagę strategiczną. 
Program ten wykazał bezradność Związku Radzieckiego w technologicznym 
i ekonomicznym wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż był w dużej 
mierze wielkim blefem. Amerykańskie kierownictwo nie miało pewności, 
czy oparte na wyrafinowanych technologiach nowe rodzaje broni będą 
w ogóle funkcjonować. Przyznał to doradca prezydenta Ronalda Reagana 
ds. bezpieczeństwa narodowego w latach 1983-1985 Robert C. McFarlane 70. 

68. L. Freedman, Strategy…, op.cit., s. 151.

69. A. Fursenko, R. Naftali, Khrushchev’s Cold War. The Inside Story of American Adversary, W. 
W. Norton & Company, New York-London 2006, s. 255.

70. R.J. Smith, McFarlane Calls SDI Pitch Misleading, The Washington Post, 15.09.1988, http://
www.highbeam.com/doc/1P2-1278872.html, [22.09.2017].
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Najczęściej przywoływaną ilustracją teorii gier, bardzo dobrze przy tym 
wpisującą się w realia odstraszania, jest tzw. gra w cykora (chicken game). 
Jest to niekooperacyjna gra o sumie niezerowej (nie jest jednak możliwe, by 
wygrały obie strony), w której można wybrać strategię konfrontacyjną lub 
pokojową. Obrazuje ją dwóch nastolatków, którzy wsiadają do samochodów 
i jadą z dużą prędkością naprzeciw siebie. Jeśli jeden z nich ustąpi i zjedzie 
z trasy, traci prestiż (zostaje „cykorem”), podczas gdy drugi zyskuje reputa-
cję. Jeśli jednak obaj będą jechać do końca – zginą. Gra w cykora pokazuje, 
że pewna doza udawanej irracjonalności może być użyteczna i okazuje się 
paradoksalnie racjonalna. Jeśli jeden z przeciwników zaprezentuje siebie 
jako szalonego, ten drugi zapewne się przestraszy. Taka strategia, nazywana 
skalkulowaną irracjonalnością, bywa wykorzystywana przez państwa do 
odstraszania, czego najlepszym, wręcz modelowym przykładem są dzia-
łania podejmowane przez władze Korei Północnej 71. Lawrence Freedman 
zwraca jednak uwagę na pewne ograniczenie – na poziomie państwowym 
trudno przez długi czas udawać szaleństwo, zwłaszcza jeśli należy się liczyć 
z własną opinią publiczną 72.  

Gra w cykora pokazuje również, jak dużą rolę w tej pozornie racjonalnej 
kalkulacji odgrywa strach. Strach jest wszakże rdzeniem słowa odstraszanie. 
Oprócz racjonalnej kalkulacji winno ono uwzględniać reakcję emocjonalną. 
Frank Sauer twierdzi wręcz, że to właśnie emocje znajdują się w centrum 
idei odstraszania 73. Teoretycy klasycznego odstraszania (tzw. pierwszej fali) 
często zapominali o tym czynniku. Więcej uwagi zwracała na emocje druga 
fala badaczy odstraszania, z Thomasem Schellingiem na czele. Wprowadził 
on do odstraszania pochodzący z mikroekonomii model aktora, indywidu-
alistycznego i ulegającego emocjom. Strach był jednym z kluczowych pojęć 
stosowanych przez Schellinga, który był zafascynowany logiką uderzenia 
wyprzedzającego i właśnie strachem przed nim 74. Ale dopiero trzecia fala 
badaczy odstraszania (Robert Jervis, Richard Ned Lebow, Janice Gross 
Stein) opierając się na założeniach psychologii politycznej postrzegała de-
cydentów nie jako „kalkulatory” kosztów i korzyści, ale jako emocjonalne 
jednostki ludzkie.

71. J.D. Stratford, Strategic Culture and the North Korean Nuclear Crisis: Conceptual Challenges 
and Policy Opportunities, „Security Challenges”, 2005, nr 1(1), s. 129.

72. L. Freedman, Strategy…, op.cit., s. 165-166. 

73. F. Sauer, Atomic Anxiety. Deterrence, Taboo and the Non-Use of U.S. Nuclear Weapons, 
Palgrave MacMillan, Hampshire-New York 2015, s. 111-115.

74. T. Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, Cambridge 1960, s. 207. 
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Szkoły odstraszania

Klasyczna (racjonalna) teoria odstraszania narodziła się w pierwszym 
okresie zimnej wojny. W latach 50. i wczesnych 60. uzyskała już dojrzałą 
postać. Za jej ojca uważa się Bernarda Brodiego, chociaż trudno nie wy-
mienić takich autorów jak Hermann Kahn, Albert Wohlstetter, Thomas C. 
Schelling, Glenn H. Snyder, Oskar Morgenstern czy William Kaufmann. 
Klasyczna teoria odstraszania czerpie z realistycznego podejścia w sto-
sunkach międzynarodowych. Koncentruje się na państwach, postrzegając 
je jako egoistyczne, racjonalne i niepodzielane ( jednorodne) jednostki, 
powodowane przez dążenie do maksymalizacji potęgi i bezpieczeństwa. 
System międzynarodowy traktowany jest jako anarchiczny, pozbawiony 
nadrzędnej władzy. Najlepszym z punktu widzenia stabilności systemu 
jego kształtem była równowaga potęgi (balance of power), czyli sytuacja, 
gdy potęga jest względnie równomiernie rozłożona pomiędzy kluczowych 
aktorów w systemie. Co prawda celem takiej polityki nie było przeciw-
działanie wojnie, lecz zapobieganie zdominowaniu systemu przez jedno 
państwo lub sojusz. Wojny te jednak były ograniczone, a nie totalne – 
pokonane państwo nie miało być wyeliminowane, lecz jak najszybciej 
włączone ponownie do zmodyfikowanego systemu ( jak Francja po 1815 
roku)  75. Tymczasem nierównomierne rozłożenie potęgi stanowi czynnik 
zwiększający ryzyko wojny, gdyż niesie za sobą wizję potencjalnej sku-
tecznej agresji. 

Frank C. Zagare i D. Marc Kilgour wyróżniają dwa odłamy klasycznej 
teorii odstraszania: strukturalną (neorealistyczną) teorię odstraszania 
(structural neorealistic deterrence theory, reprezentowaną m.in. przez Mor-
tona Kaplana, Kennetha Waltza i Johna Mearsheimera) oraz decyzyjną 
teorię odstraszania (decision-theoretic deterrence theory; autorzy tacy jak 
Daniel Ellsberg, Thomas C. Schelling, Robert Jervis, Glenn H. Snyder)  76. 
Teoria strukturalna klucz do zapewnienia stabilności międzynarodowej 
widzi w dystrybucji potęgi, zwłaszcza między kluczowych aktorów. Idealną 
sytuacją była struktura bipolarna, czyniąca odstraszanie prostszym, mniej 
podatnym na destabilizację i błędną kalkulację, „wzbogacona” o broń 

75. M. Sheehan, The Balance of Power. History & Theory, Routledge, London-New York 2005, 
s. 61. 

76. F.C. Zagare, D.M. Kilgour, Perfect…, op.cit., s. 8-30.
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nuklearną odpowiadają za tzw. długi pokój  77. Można wyróżnić trzy zasady 
odstraszania według tej szkoły:

1. Relacje parytetowe w połączeniu z wysokimi kosztami wojny sprzyjają 
pokojowi. Jeśli jednak warunek wysokich kosztów wojny nie jest spełnio-
ny, jej prawdopodobieństwo wzrasta. Przykładem niech będzie pierwsza 
wojna światowa, gdzie sytuacja była parytetowa, ale kosztów wojny nie 
szacowano jako nadmiernie wysokich, a także inne wojny względnie 
symetryczne, jak wojny pruskie, wojna rosyjsko-japońska, czy wreszcie 
druga wojna światowa.

2. Asymetryczne relacje potęgi skutkują kryzysami i wojnami. Wojna jest 
najbardziej prawdopodobna nie wtedy, kiedy żadne państwo nie jest 
w stanie odstraszyć drugiego – więc koszty wojny są wzajemnie niskie – 
ale kiedy jedno z nich kalkuluje, że atak przyniesie mu przewagę. 

3. Jeśli absolutne koszty wojny wzrastają, jej prawdopodobieństwo spada. 
W efekcie mamy dwie dalsze zasady, choć trzeba przyznać, są one dość 
kontrowersyjne: ilościowy wyścig zbrojeń zwiększający koszt konfliktu, 
pomaga zapobiegać wojnie, ale jakościowy wyścig zbrojeń, mogący dać 
którejś ze stron przewagę wynikającą z pierwszego uderzenia, zwiększa 
prawdopodobieństwo wojny, w tym wojny prewencyjnej. To zwiększo-
ne prawdopodobieństwo wojny może wynikać zarówno z wynalezienia 
skutecznej broni ofensywnej, jak i skutecznej i kompleksowej broni de-
fensywnej, która zapobiegałaby odwetowi. Koronnym przykładem były 
strategiczne systemy antyrakietowe, dlatego zarówno Związek Radziecki, 
jak i USA zgodziły się na ograniczenie ich rozwoju w imię zachowania 
wzajemnej równowagi 78.

Teoria decyzyjna skupia się z kolei nie na właściwościach struktury, ale 
na zachowaniach konfliktowych i  ich rezultatach, a także na preferen-
cjach i motywach wyborów za nimi stojących. W pewnym sensie teoria 

77. Określenie zimnej wojny wprowadzone przez Johna Lewisa Gaddisa. Pokój i towarzyszący 
mu ład międzynarodowy nie były świadomą kreacją polityczną, nie opierały się również 
na żadnych wartościach o charakterze moralnym, lecz były rezultatem racjonalnej kalku-
lacji wynikającej z transparentnej dla obu stron równowagi sił osiągniętej dzięki broni nu-
klearnej. Zob. J.L. Gaddis, The Long Peace. Elements of Stability In the Postwar International 
System, „International Security”, 1986, nr 10(4), s. 99.

78. R. Kopeć, Systemy antyrakietowe zimnej wojny, „Annales Universitatis Paedagogicae Cra-
coviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili, 2013, nr 144, s. 46-48.
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decyzyjna i strukturalna wzajemnie się uzupełniają – model decyzyjny 
analizuje optymalne zachowanie w środowisku, które opisywane jest przez 
model strukturalny. 

W ramach klasycznej szkoły odstraszania można poczynić kolejne za-
łożenia 79:

1. Strategiczna niepewność – żaden z graczy nie ma pewności, jaką strategię 
wybierze drugi gracz; 

2. Subiektywizm – gracze nie mają pewności co do strategii drugiej strony, 
ale dokonują subiektywnych estymacji na podstawie różnych źródeł 
(wywiad, dotychczasowe doświadczenie, a także po prostu przeczucia); 
subiektywizmem naznaczone są także przewidywania dotyczące rezul-
tatów podjętych decyzji;

3. Racjonalność – gracze wybierają taką strategię, która ma z ich punktu 
widzenia maksymalizować użyteczność.

Rodzaje odstraszania

Proces odstraszania może przybrać dwie formy, wedle podziału wprowadzo-
nego przez Glenna H. Snydera 80. Odstraszanie przez odmowę (deterrence 
by denial) zakłada powstrzymanie przeciwnika od podjęcia niepożądanych 
działań przez przekonanie go o niemożliwości osiągnięcia przez niego 
celów. W uproszeniu, odmawiamy przeciwnikowi szans na zwycięstwo 
w militarnej konformacji. Drugi rodzaj odstraszania, odstraszanie przez 
karę (deterrence by punishment), opiera się o przekonanie przeciwnika o nie-
uchronności poniesienia strat niemożliwych do zaakceptowania (stąd owa 

„kara”) w przypadku podjęcia niepożądanych działań 81. Groźba ta znaj-
dzie zastosowanie niezależnie od tego, czy akcja przeciwnika powiedzie 
się, czy też nie. W postaci skrajnej, typowej dla odstraszania nuklearnego, 
odstraszająco miała działać sama wizja wojny, niezależnie od jej wyniku. 
Nieakceptowalne straty miały odnosić się nie tylko do terytorium i zasobów 
(przede wszystkim ludności) odstraszanego państwa, ale wręcz do losów 

79. F.C. Zagare, D.M. Kilgour, Perfect…, op.cit., s. 20. 

80. G.H. Snyder, Deterrence by Denial and Punishment, Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs. Center of International Studies, Princeton 1959.

81. J. Baylis, Ambiguity and Deterrence: British Nuclear Strategy 1945-1964, Oxford University 
Press, New York 1996, s. 4.
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całej ludzkości i całej planety. Kategorie zwycięstwa i porażki w praktyce 
nie miały tu większego znaczenia.

Odstraszanie przez odmowę zakłada więc przede wszystkim ograniczenie 
potencjalnych zysków przeciwnika, a odstraszanie przez karę zwiększenie 
ponoszonych przez niego kosztów. W praktyce, oba rodzaje odstraszania 
mogą występować łącznie, a nawet dany rodzaj strategii może łączyć te dwie 
formy. Wyznaczenie ostrej granicy pomiędzy nimi nie zawsze jest możliwe. 
Odstraszanie przez karę nie zawsze musi odnosić się do broni nuklearnej, 
chociaż jest ona jego najpełniejszym wyrazem. Interesująco w tym kon-
tekście prezentuje się koncepcja obrony totalnej (total defense) 82, oficjalnie 
zaadaptowana przez takie kraje jak Szwecja czy Singapur. Zakłada ona, że 
nie tylko system militarny, ale całe społeczeństwo musi być przygotowane 
do wojny. Siły zbrojne są tylko jednym z pięciu filarów obrony totalnej, 
poza obroną cywilną, przygotowaniem systemu gospodarczego, formo-
waniem systemu społecznego (budowanie spójności społeczeństwa) oraz 
gotowością pod względem psychologicznym (determinacją do zmierzenia 
się z zagrożeniami zewnętrznymi). Perspektywa obrony przez całe społe-
czeństwo ma z jednej strony uniemożliwić zajęcie państwa i jego okupację 
(odstraszanie przez odmowę), z drugiej narazić przeciwnika na ogromne 
koszty w przypadku podjęcia takiej próby (odstraszanie przez karę). Do-
świadczenia z kampanii w Iraku i Afganistanie, które według Lindy J. Blames 
z Uniwersytetu Harvarda kosztowały amerykańskich podatników od 4 do 6 
bilonów dolarów i będą wpływać na kształt budżetu przez kilka najbliższych 
dekad 83, mogą lec u podstaw tezy o generalnej nieopłacalności okupowania 
terytoriów zamieszkałych przez nieprzyjazną okupantowi ludność. Z drugiej 
strony ogrom strat i zniszczeń w tych krajach ukazuje skalę kosztów, na 
które musi być gotowa strona deklarująca obronę totalną, by taka zapowiedź 
miała funkcję odstraszającą. Można się zastanawiać, czy bogate, zachodnie 
społeczeństwa są rzeczywiście gotowe pod względem psychologicznym na 
takie ofiary. Tylko w tym przypadku strategia obrony totalnej spełni kluczo-
we dla odstraszania kryterium wiarygodności (inna sprawa, jak potencjalny 
przeciwnik oszacuje kryterium możliwości militarnych). 

82. T.Y Tan, Singapore: Civil-Military Fusion, [w:] Coercion and Governance. The Declining Po-
litical Role of the Military in Asia, (red.) M. Alagappa, Stanford University Press, Stanford 
2001, s. 285-286.

83. L.J. Blames, The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime Spending Deci-
sions Will Constrain Future National Security Budgets, Harvard Kennedy School, Cambridge 
2013.



40 Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja40

Odstraszanie za cel może obrać bądź potencjał militarny przeciwnika 
(odstraszanie counterforce) bądź też wartość cenną dla przywódców odstra-
szanego kraju (odstraszanie countervalue) 84. Są to dwie strategie wyboru 
celów (targetingu). Strategia conterforce wymierzona jest we wszystko, co 
stanowi o sile kraju, czyli przede wszystkim w siły zbrojne i ich zaplecze, 
a także w sieć dowodzenia i kontroli oraz ośrodki władzy politycznej. W od-
straszaniu countervalue ową wartość może stanowić terytorium, potencjał 
przemysłowy, ekonomiczny, militarny (tu rozumiany jako wartość sama 
w sobie), ewentualnie jego kluczowe elementy, czy też takie ulotne wartości 
jak stabilność otoczenia międzynarodowego państwa, zewnętrzna percepcja 
państwa (np. jako wartościowego uczestnika międzynarodowej wymiany 
handlowej albo odpowiedzialnego „udziałowca” światowego porządku), 
a nawet symbole prestiżu państwa. W przypadku odstraszania nuklearnego 
wartością, w którą wymierzone było odstraszanie, był przede wszystkim 
potencjał demograficzny przeciwnika. 

Kolejnym podziałem odstraszania jest rozróżnienie na odstraszanie bez-
pośrednie (direct) i rozszerzone (extended). Odstraszanie bezpośrednie to 
odstraszanie od ataku na odstraszającego, z kolei odstraszanie rozszerzone 
będzie zobowiązaniem do pomocy dla sojuszników. Odstraszanie przez 
aktora zbiorowego (prawie zawsze będące odmianą odstraszania rozszerzo-
nego) ma „wrodzony” problem z wiarygodnością. Próbuje się go rozwiązać 
poprzez instytucjonalizację kolektywnego aktora (formalne zobowiązania, 
wspólne dowództwo, procedury podejmowania decyzji, rozwinięty proces 
planowania, wojska wyznaczone do danych zadań), ale z definicji odstra-
szanie rozszerzone jest zawsze mniej wiarygodne 85.  

Państwa w ramach kolektywnego odstraszania mają tendencję do ogra-
niczania środków i celów. Grozi to bowiem uwikłaniem się w kosztowny 
konflikt w imieniu cudzej sprawy. Zazwyczaj deklarują zatem tylko taką 
pomoc, która pozwolić ma na przywrócenie status quo, nawet jeśli dalej 
idące deklaracje (przejście do działań ofensywnych, nie mówiąc o odwecie 
nuklearnym) miałyby większą wartość odstraszającą. Odstraszanie rozsze-
rzone zazwyczaj więc skupia się na gotowości do obrony, a nie na zapowiedzi 

84. S. Fetter, Nuclear Strategy and Targeting Doctrine, [w:] The Nuclear Turning Point: A Blu-
eprint for Deep Cuts and De-alerting of Nuclear Weapons, (red.)H. Feivessn i in. , The 
Brooking Institution, Washington 1999, s. 47-59.

85. P.M. Morgan, Deterrence…, op.cit., s. 177-181.
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odwetu. Będzie więc najczęściej miało postać odstraszania przez odmowę, 
a nie odstraszania przez karę.

Patrick M. Morgan wprowadził kolejny podział. Wyróżnił on odstraszanie 
ogólne (general) oraz doraźne (immediate) 86. To pierwsze reguluje ogólne 
relacje między potencjalnymi oponentami w czasie, gdy atak nie jest bezpo-
średnio przygotowywany. Agresja jest tylko potencjalna, przez co trudniejsza 
do precyzyjnego zdefiniowania. Podobnie komponenty odstraszania będą 
mniej specyficzne. Ten rodzaj odstraszania odnosi się dość ogólnie do 
budowy możliwości militarnych. Odstraszanie doraźne uruchamiane jest 
z kolei w momencie, gdy co najmniej jedna strona poważnie przygotowuje 
się do ataku. Odbywa się ono w konkretnym czasie i konkretnej sytuacji, 
w obliczu konkretnych zagrożeń, w użyciem konkretnych potencjałów 
militarnych i konkretnych kanałów komunikacyjnych. 

Odstraszanie wreszcie może być symetryczne (wzajemne) oraz asyme-
tryczne (unilateralne) 87. Doskonałą ilustrację pierwszego przypadku jest 
zimnowojenna rywalizacja amerykańsko-radziecka, gdzie obie strony miały 
podobne możliwości oraz podobne intencje. Odstraszanie asymetryczne 
odnosi się do sytuacji, gdzie jedna strona poważnie rozważa atak, a druga 
przygotowuje groźbę, by temu atakowi zapobiec.

Eskalacja

Możliwość eskalacji jest nieodłączną cechą odstraszania. Frank Sauer 
wskazuje na dwa modele, które różnicują odstraszanie z uwzględnieniem 
kryterium eskalacji 88:

1. Eskalacja ryzyka (risk escalation) polega na zwiększeniu ryzyka wojny po-
przez stopniowanie gróźb, ale bez użycia siły. Groźbą ostateczną, niosącą 
za sobą największe wyobrażalne ryzyko, jest zmasowany odwet nuklearny. 
Temu modelowi odpowiada doktryna zmasowanego odwetu. 

2. Eskalacja przemocy (violence escalation) opiera się na możliwości pro-
wadzenia wojny ograniczonej. Dopuszcza użycie siły jako narzędzia od-
straszania po to, by zapobiec ostateczności, czyli wojnie na pełną skalę. 

86. P.M. Morgan, Deterrence: A Conceptual Analysis, Sage Publications, Beverly Hills 1983, s. 
28-43.

87. F.C. Zagare, D.M. Kilgour, Perfect…, op.cit., s. 133-139. 

88. F. Sauer, Atomic…, op.cit., s. 10-14.
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Według Williama Weeda Kauffmana, który w latach 50. rozwinął szkołę 
wojny ograniczonej, siła mogła mieć postać tylko broni konwencjonalnej. 
Jakiekolwiek użycie broni nuklearnej stanowiłoby już wyższy poziom 
eskalacji, którego ten model odstraszania starał się właśnie uniknąć. 
Z kolei Henry Kissinger dopuszczał zastosowanie taktycznej broni nukle-
arnej jako narzędzia kontrolowanej eskalacji przemocy. Generalnie, im 
bardziej śmiercionośny był dany rodzaj broni, tym możliwie późno miał 
być użyty. Temu modelowi odpowiada doktryna elastycznego reagowania. 

Model eskalacji przemocy opiera się na jak najdłuższym utrzymywaniu 
kontroli nad rozwojem sytuacji. Model eskalacji ryzyka zakłada natomiast 
zagrożenie możliwością utraty kontroli. Możliwość ta ma być wręcz dodat-
kowym czynnikiem odstraszającym. Na zapędy przeciwnika hamująco ma 
działać perspektywa wojny, której nikt nie będzie w stanie powstrzymać. 
Jest to odstraszanie na zasadzie „wszystko albo nic”. Po przekroczeniu 
ustalonego progu nie ma możliwości cofnięcia się. Tymczasem model eska-
lacji przemocy zakłada możliwość względnie szybkiej i łatwiej deeskalacji.

Za ojca chrzestnego modelu eskalacji przemocy należy uznać Hermana 
H. Khana. Opracował on teorię stopniowania siły, zaprezentowaną w roz-
winiętej postaci w wydanej w 1965 roku książce On Escalation: Metaphors 
and Scenarios 89. Już wcześniej, bo w 1962 roku opracowana na jej podstawie 
doktryna elastycznego reagowania stała się obowiązującą doktryną Stanów 
Zjednoczonych, a w 1967 roku całego NATO. 

Przyczynkiem do rozwinięcia teorii Khana stał się kubański kryzys ra-
kietowy. Ujawnił on bowiem podstawową słabość doktryny zmasowanego 
odwetu – poniżej progu atomowego odwetu przeciwnik zyskiwał prawie 
nieograniczoną swobodę działania, będąc świadomym, że broń nuklearna 
może zostać użyta jedynie w ostateczności. Amerykańscy decydenci musieli 
więc opracować ad hoc metody elastycznej odpowiedzi i kontrolowanej 
eskalacji poniżej progu otwartej wojny. Rozważano dwie opcje – bombar-
dowanie instalacji na Kubie i blokadę morską 90. Wybrano ostatecznie to 
drugie rozwiązanie, gdyż stawiało ono przeciwnika w sytuacji tego, który 
ewentualnie miałby rozpocząć otwarty konflikt. Co więcej, opcja ta dawała 

89. H. Khan, On Escalation: Metaphors and Scenarios, Routledge, New York 2017.

90. G. Allison, Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, „The American Political Science 
Review”, 1969, nr 63(3), s. 706. 
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możliwość szybkiego wycofania się obu stronom, nie wykluczając przy tym 
uruchomienia twardszej opcji, gdyby blokada nie zadziałała.

Hermann Khan postrzegał eskalację jako zamierzony akt, a nie jako 
proces, nad którym nie można panować. Co więcej, zakładał, że można 
nim manipulować i powstrzymać go. W swojej książce przedstawił kon-
cepcję drabiny eskalacji, z 16 progami i 44 stopniami. Stopniom na drabinie, 
opisującym działania przeciwnika, odpowiadały sposoby adekwatnych re-
akcji, opisujące działania własne. Odstraszanie wymagało więc posiadania 
urozmaiconych form przeciwdziałania, by przeciwstawić się wiarygodnie 
działaniom nieprzyjaciela na różnych stopniach eskalacji.

Albert i Roberta Wholstetter wyróżnili tzw. down-escalators i up-escala-
tors, czyli środki które mają w kontrolowany sposób przenieść eskalację 
na niższy lub wyższy poziom drabiny 91. Co ciekawe, broń nuklearna może 
być nie tylko środkiem eskalacji, ale i deeskalacji. Schelling zakładał, że 
w przypadku wojny ograniczonej pierwsze użycie broni nuklearnej nieko-
niecznie będzie miało na celu zmianę balansu sił na polu bitwy, ale przede 
wszystkim uczynienie wojny tak bolesną lub tak niebezpieczną, żeby ją kon-
tynuować 92. Dostrzec możemy tu zarysy koncepcji nuklearnej deeskalacji, 
która obecnie przypisywana jest Rosji, a występuje także we Francji pod 
postacią ostatniego ostrzeżenia (ultime avertissement) 93. Francuzi zakładają 
możliwość dokonania pojedynczego, ograniczonego uderzenia nuklearnego. 
Jego zadaniem jest wysłanie jasnego sygnału dla przeciwnika, który nie 
docenił francuskiej determinacji do odpowiedzi na naruszenie interesów 
lub źle oszacował granice tych interesów 94. 

Z kolei koncepcja nuklearnej deeskalacji 95 nie występuje oficjalnie w po-
lityce bezpieczeństwa Rosji. Upowszechniona została przez analityków 
i komentatorów, interpretujących obecny w doktrynie wojennej Rosji zapis 
o możliwości użycia taktycznej broni nuklearnej w przypadku niekorzyst-
nego rozwoju wydarzeń podczas wojny konwencjonalnej (od 2000 roku 

91. A. Wohlstetter, R. Wohlstetter, Controlling the Risks in Cuba, “Adelphi Paper”, 1965, nr 17.

92. T. Schelling, Arms…, op.cit., s. 182. 

93. D.S. Yost, Nuclear Weapons Issues in France, [w:] Strategic Views from the Second Tier. The 
Nuclear Weapons Policies of France, Britain, and China, (red.) J.C. Hopkins, W. Hu, Transac-
tion Publishers, New Brunswick-London 1995, s. 26-27.

94. R. Kopeć, Taktyczna broń nuklearna w Europie, „Przegląd Strategiczny”, 2016, nr 9, s. 81-82. 

95. O. Oliker, Russia’s Nuclear Doctrine. What We Know, What We Don’t, and What That Means, 
Center for Strategic & International Studies, Washington 2016.
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także w przypadku tzw. wojen regionalnych, a nie tylko wojny na dużą skalę). 
Użycie broni nuklearnej miałoby nastąpić na relatywnie niskich szczeblach 
drabiny eskalacji 96. Miałoby ono mieć charakter ograniczony i stanowić sy-
gnał determinacji do obrony swoich interesów, a równocześnie ostrzeżenie 
przed możliwością przeniesienia konfliktu na poziom strategiczny. Byłby 
to swego rodzaju „strzał ostrzegawczy” przypominający przeciwnikowi, 
że sprawy zaszły za daleko i należy zasiąść do stołu rokowań (przy czym 
w sposób oczywisty sytuacja wyjściowa do rokowań zdecydowanie zmie-
niałaby się na korzyść Rosji). 

Odstraszanie konwencjonalne 

Analizując odstraszanie przez pryzmat posiadanej przez przeciwników broni 
możemy wyróżnić cztery sytuacje: 1. Obie strony posiadają broń nuklearną; 
2. Żadna ze stron nie posiada broni nuklearnej (odstraszanie ma charakter 
obustronnie konwencjonalny; dla uproszczenia w analizie pominięto inne 
rodzaje broni masowego rażenia – chemiczną, biologiczną i radiologiczną); 
3. Odstraszający nie posiada broni nuklearnej, jednak posiada ją odstrasza-
ny; 4. Odstraszający posiada broń nuklearną, odstraszany nie. W drugim 
i trzecim przypadku mamy do czynienia z odstraszaniem konwencjonalnym. 
Oczywiście posiadanie broni nuklearnej nie wyklucza rozwijania strategii 
odstraszania konwencjonalnego, ale w tym przypadku broń nuklearna za-
wsze będzie stanowiła czynnik o tak ogromnym znaczeniu, że kompleksowe 
rozpatrywanie strategii z pominięciem aspektu nuklearnego jest niecelowe.

Trzeba otwarcie przyznać, że odstraszanie państwa nuklearnego przez 
państwo posiadające tylko broń konwencjonalną jest niezmiernie trudne. 
Pozyskanie przez państwo broni nuklearnej w sposób zupełnie bezprece-
densowy „lewaruje” je w ramach systemu międzynarodowego 97. Odstrasza-
nie konwencjonalne oferuje też znacznie mniejsze prawdopodobieństwo 
uzyskania stabilnej, trwałej sytuacji patowej, zniechęcającej obie strony 
do wojny. Odstraszanie konwencjonalne to ciągła interakcja, a balans sił 
między antagonistami jest podatny na gwałtowne wahania. Posiadanie 
broni nuklearnej stanowi bowiem jasny i oczywisty komunikat. Zdolności 

96. S.J. Cimbala, Missile Defenses and Nuclear Arms Reductions: Can Deterrence Withstand 
The Attention, [w:] Deterrence: Rising Power, Rogue Regimes, and Terrorism in the Twenty-

-First Century, (red.) A.D. Lowther, Palgrave MacMillan, New York 2012, s. 121. 

97. P.M. Morgan, Deterrence…, op.cit, s. 269-270.
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konwencjonalne są pozbawione tej klarowności. Można je różnie inter-
pretować i przywiązywać wagę do różnych czynników, a co więcej, relacje 
w zakresie potencjałów konwencjonalnych mogą się stosunkowo szybko 
zmieniać (żeby wymienić zmianę percepcji relacji militarnych między Niem-
cami a aliantami pomiędzy 1935 a 1938 rokiem, czy między NATO i Rosją 
w okresie 2008-2014).

Edward Rhodes podkreśla, że wielu przypadkach ważniejszy niż ogólny 
balans sił pomiędzy stronami rywalizacji będzie balans sił zdolnych do 
działania w danym momencie (obecnych na teatrze działań lub możliwych 
do przerzucenia w krótkim czasie) 98. Warunkuje to zdolność do konwen-
cjonalnego odstraszania względem przeciwnika, który nie jest wysoce zmo-
tywowany i raczej ma tendencję do unikania zbędnego ryzyka, ale chętnie 
skorzystałby z „okna możliwości”. Tego typu przeciwnik nie zaatakuje, 
dopóki nie uzna, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia 
zwycięstwa szybkiego i łatwego. 

Odstraszanie konwencjonalne zazwyczaj będzie więc przykładem od-
straszania opartego na odmowie. Odmowa ta będzie koncentrowała się na 
uniemożliwieniu osiągnięcia szybkiego sukcesu militarnego i uzyskania 
politycznego fait accompli (czyli zastosowania polityki faktów dokona-
nych). Oczywiście, tego rodzaju odstraszanie będzie bardziej skuteczne 
względem przeciwnika motywowanego perspektywą uzyskania korzyści 
w przypadku ataku niż w stosunku do rywala obawiającego się strat, jeśli 
zaniechałby działań.

Czy tylko odstraszanie? Tabu a wojna

Czwarty omawiany przypadek, gdy odstraszający posiada broń nuklear-
ną, a odstraszany nie, wydaje się łatwy i oczywisty. Jest tak jednak tylko 
w przypadku odstraszania egzystencjalnego. Trudno bowiem wyobrazić 
sobie użycie broni nuklearnej w sytuacji innej niż zagrożenie istnienia 
państwa i społeczeństwa. Nie znaczy to oczywiście, że jest to niemożliwe. 
Analitycy zakładający istnienie rosyjskiej doktryny nuklearnej deeskalacji 
twierdzą nawet, że jest to poważnie rozważane i doskonalone podczas 
ćwiczeń wojskowych. Z pewnych powodów jednak państwa nie stosowały 
po 1945 roku broni nuklearnej, nawet jeśli z militarnego punktu wiedzenia 

98. E. Rhodes, Conventional Deterrence, „Comparative Strategy”, 2000, nr 19(3), s. 222.
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byłoby to racjonalne i nie istniała groźba odwetu. Paradoks ten próbuje 
wyjaśnić koncepcja nuklearnego tabu, ukuta przez Ninę Tannenwald 99. 

Samo tabu – jako pojęcie z życia społecznego – zakłada bardzo silną 
prohibicję (zakaz użycia) w celu ochrony ludzi przed negatywnymi, bardzo 
niebezpiecznymi konsekwencjami. Co więcej, zdarzające się przypadki 
naruszenia tabu zazwyczaj skutkują jego wzmocnieniem. Naruszenie tabu 
grozi negatywnymi następstwami nie tylko dla jednostki, ale i społeczeń-
stwa 100. Broń nuklearna nie została więc użyta po Hiroszimie i Nagasaki, 
gdyż została poddana stygmatyzacji jako niemoralna. Wytworzyła się bar-
dzo silna norma jej niestosowania, obejmująca praktycznie wszystkich 
decydentów politycznych. Kluczowym elementem w nuklearnym tabu jest 
odczucie wstrętu w stosunku do broni nuklearnej. Użycie broni nuklearnej 
spowodowałoby otwarcie puszki Pandory (wypuszczenie dżina z butelki, jak 
stwierdził Colin Powell w dyskusji nad ewentualnym jej użyciem przeciwko 
Irakowi 101). Tabu działa zarówno jako presja opinii publicznej – wewnętrz-
nej i zewnętrznej – ale także jako wewnętrzne przeświadczenie decydenta 
o tym, co jest dobre, a co złe.

Co ciekawe, nuklearne tabu nie pojawiło się od razu po zrzuceniu bomb 
atomowych – protesty były niewielkie, a 80 procent Amerykanów popie-
rało decyzję prezydenta Trumana. Wszystko zaczęło się zmieniać z chwilą 
publikacji artykułu Johna Hersheya w „The New Yorker” z 31 sierpnia 1946, 
który opisał los ludzi w japońskim mieście 102. W ciągu kilku lat tabu się 
ukształtowało i w czasie wojny koreańskiej broń nuklearna nie była już 
postrzegana jako jeszcze jeden rodzaj broni, ale jako broń możliwa do 
zastosowania tylko w ostateczności.

Frank Sauer zwraca uwagę na rozróżnienie między tabu a tradycją. Tabu 
zakłada bowiem karę za jego złamanie. Silne tabu społeczne (kanibalizm, 
pedofilia, kazirodztwo) są prawnie regulowane. W przypadku broni nukle-
arnej nie ma tymczasem mowy o istniejącej w prawie międzynarodowym 
normie zakazującej wprost jej stosowania. Co ciekawe, norma taka istnieje 
w przypadku słabszych rodzajów broni masowego rażenia – chemicznej 
i biologicznej. Opinię doradczą na temat legalności użycia broni nuklearnej 

99. N. Tannenwald, The Nuclear Taboo, The United States and the Non-Use of Nuclear We-
apon since 1945, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

100. F. Sauer, Atomic…, op.cit., s. 25.

101.  N. Tannenwald, The Nuclear…, op.cit., s. 299. 

102. F. Sauer, Atomic…, op.cit., s. 27. 
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wydał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w 1996 stwierdzając, 
że jest ono generalnie niezgodne z normami międzynarodowymi poza 
ekstremalnymi przypadkami samoobrony, gdzie przetrwanie państwa jest 
zagrożone. Trybunał nie rozstrzygnął jednak definitywnie, czy użycie lub 
groźba użycia są legalne czy nielegalne 103.

Thazha Varkey Paul zakłada, że tradycja jest bardziej podatna na zmiany 
czy podważenie niż tabu 104. Nawet Tannenwald przyznaje, że nuklearne 
tabu nie jest normą całkowicie zakorzenioną. Próbą jej podważenia był 
np. rozwijany na początku ubiegłej dekady amerykański program Nuclear 
Earth Penetrator Weapon. Miał on doprowadzić do skonstruowania broni 
nuklearnej małej mocy i stosowania jej podobnie jak broni konwencjonalnej, 
bez nadmiernych konsekwencji politycznych i dylematów moralnych 105.

Tabu może działać w sposób zróżnicowany w różnych krajach. Różnią się 
one bowiem choćby charakterem presji społecznej – opinia publiczna w Eu-
ropie Zachodniej, może poza Francją, jest bardziej negatywnie nastawiona 
do broni nuklearnej niż w USA. Inne są także możliwości oddziaływania 
opinii publicznej – większe w demokracjach niż w autokracjach. Ciekawą 
kwestią, wartą dalszego rozważenia, jest także stosunek tzw. społeczności 
międzynarodowej do broni chemicznej i biologicznej. Należy zauważyć, 
że poglądy na temat tego, co w czasie wojny jest właściwe i niewłaściwe 
są zmienne i konstruowane kulturowo. Sygnalizując ten temat pozwolę 
sobie przytoczyć stanowisko władz niemieckich w czasie I wojny światowej 
w sprawie możliwości zastosowania broni biologicznej przeciwko ludziom 
(stosowano ją do ataków na zwierzęta, głównie bydło i konie): na propozycje 
te zareagowano stwierdzeniem, że w przypadku podjęcia takich działań 
Niemcy „nie byliby godni istnieć jako naród” 106. Przypomnijmy, że działo 
się to w czasie, gdy bez skrępowania stosowano na skalę masową broń che-
miczną. Świadczy to o subiektywizmie, ale i sile oddziaływania moralnego 
spojrzenia na temat dopuszczalnych metod walki zbrojnej.

103. Ibidem, s. 29-30.

104. T.V. Paul, Taboo or Tradition? The Non-Use of Nuclear Weapons in World Politics, “Review 
of International Studies”, 2010, nr 36 (4), s. 861.

105. J. Medalia, Nuclear Earth Penetrator Weapon, CRS Report for Congress, Congressional 
Research Service, Washington 2003.

106. E. Croddy, C. Perez-Armendariz, J. Hart, Broń chemiczna i biologiczna. Raport dla obywa-
tela, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, s. 277.
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II Definiowanie zagrożeń

Pojęcie bezpieczeństwa

Pojmowanie bezpieczeństwa jest oczywiście subiektywne, interdyscyplinar-
ne, trudne do jednoznacznego zinterpretowania i zdefiniowania, a ponadto 
zmienne w czasie. Pewnym intelektualnym wytrychem jest próba definio-
wania tego zjawiska jako stanu bez zagrożenia 107. Jednak rodzi to groźbę po-
wstania swoistej pętli logicznej, gdy zechcemy zdefiniować „zagrożenie”  108.

Te liczne zmiany dostrzegła tzw. szkoła kopenhaska  109. Zwrócono uwagę, 
że bezpieczeństwo to nie tylko wolność od zagrożenia militarnego, wojen-
nego, ale też wiele aspektów życia człowieka, począwszy od zabezpieczenia 
życia, po coraz to dalsze, jak bezpieczeństwo ekologiczne, społeczne, eko-
nomiczne, kulturowe itd. Co jeszcze ważniejsze te rodzaje bezpieczeństwa 
nie są osobnymi światami, są raczej formą swoistej szachownicy, gdzie 
każdy ruch może przyczynić się do zmiany sytuacji, a nawet kontry. Waż-
nym aspektem jest też postrzeganie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym 
i przenoszenia jego wpływu na wymiar globalny i w drugą stronę. Zatem 
globalne interesy mocarstw wpływają na bezpieczeństwo w wymiarze lo-
kalnym i globalnym jednocześnie. Ponadto aktorzy różnie mogą definiować 
swoje potrzeby i samo pojęcie bezpieczeństwa 110.

107. R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funk-
cjonowanie, „Scholar”, Warszawa 1999,  s. 27.

108. Więcej np.: K.A. Wojtaszczyk, Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, [w:] Bez-
pieczeństwo państwa: wybrane problemy, (red.) K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnow-
ska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 11 i n.

109. B. Mcsweeney, Identity and security, „Buzan and the Copenhagen school, Review of Inter-
national Studies”, 1996, t. 22, s. 81-93.

110. Więcej: M. McDonald,  Constructivisms, [w:] Security Studies an Introduction, (red.) P D. 
Williams, 2nd edition, Routledge, London-New York 2012, s. 71-75.
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Główne problemy bezpieczeństwa w polskich dokumentach stra-
tegicznych

Aktor musi zatem najpierw sam dobrze zdefiniować swoje pojęcie bez-
pieczeństwa, jego akceptowalny poziom i przede wszystkim pojęcie „za-
grożenia”. Tylko wówczas będzie zdolny do określenia swojej strategii. 
W Polsce mamy cały szereg dokumentów podejmujących problematykę 
bezpieczeństwa. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest ich zbyt 
wiele, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa militarnego i strategii militarnej, 
przy jednoczesnym zaniedbaniu jakości tych dokumentów i przełożenia 
ich założeń do praktyki.

Jednym z ważniejszych dokumentów jest Strategia rozwoju Systemu Bez-
pieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 przyjęta uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. Jest w niej zawarta jest następująca 
definicja:

„Na bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku przemożny wpływ 
wywierają procesy zachodzące we współczesnym, globalnym środowisku 
bezpieczeństwa. Cechują się one dużą dynamiką i złożonością zmian oraz 
występowaniem zagrożeń asymetrycznych, z których najgroźniejsze to: 
terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, 
międzynarodowa przestępczość zorganizowana, zagrożenia w cyberprze-
strzeni” 111. 

Ponadto dostrzega się zagrożenia potencjalne, które mogą powstać 
zwłaszcza przy zaniechaniu pewnych działań państwa, jak np.: destabili-
zacja systemu politycznego, źle funkcjonujące mechanizmy gospodarcze 
i społeczne, masowe naruszania praw człowieka, zubożenie społeczeństw, 
małe zasoby wodne, degradacja środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, 
rosnące zapotrzebowanie na energię połączone z utrudnionym dostępem 
do surowców energetycznych, wyczerpujące się zasoby metali rzadkich 
oraz problemy demograficzne 112.

Podstawą do poczucia bezpieczeństwa jest obecny kształt środowiska 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz polskie powiązania sojusznicze-
go, co też skłania do wnioskowania, że obecnie i w najbliższej przyszło-
ści prawdopodobieństwo konwencjonalnej agresji zbrojnej jest małe. Nie 

111. Strategia rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 
s. 3.

112. Ibidem.
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można jednak całkowicie wykluczyć pojawienia się w pobliżu naszych granic 
sytuacji użycia siły bądź groźby jej użycia. Ponadto, mając na baczeniu, że 
w sąsiedztwie Polski występują znaczące potencjały militarne, w tym nie-
konwencjonalne, musimy utrzymywać i rozwijać zdolności pozwalające na 
skuteczną reakcję na tego rodzaju zagrożenia. 

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski jest podważanie skuteczności 
międzynarodowego systemu przeciwdziałania proliferacji broni masowego 
rażenia. Równie groźny jest międzynarodowy terroryzm 113.

Terroryzm jako zagrożenie wskazywane jest też w Białej Księdze 114:
„Prognozuje się, że w nadchodzących dekadach poszerzać się będzie skala 

wyzwań i zagrożeń transnarodowych i asymetrycznych. Terroryzm będzie 
zagrożeniem, do przeciwdziałania któremu państwa muszą przygotowywać 
się w nie mniejszym stopniu niż do zagrożeń wojennych. Aktywność terro-
rystów przenosi się również do cyberprzestrzeni, która w coraz większym 
stopniu będzie się stawać obszarem rywalizacji i konfrontacji, także między 
państwami” 115.

Zmienia się sposób definiowania bezpieczeństwa przez członków orga-
nizacji międzynarodowych, redefiniuje się własne interesy. Zwraca się na 
to uwagę w Strategii rozwoju Systemu Bezpieczeństwa:

„Różnice w postrzeganiu wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa oraz wła-
snych korzyści przez członków NATO i UE w połączeniu z niejasnym i nie-
przewidywalnym rozwojem środowiska bezpieczeństwa mogą stanowić 
poważne wyzwanie dla tej międzynarodowej wspólnoty. Niepokój mogłaby 
budzić ewolucja Sojuszu Północnoatlantyckiego, który z regionalnej or-
ganizacji bezpieczeństwa coraz częściej staje się sojuszem o globalnym 
oddziaływaniu. Sytuacja ta mogłaby skutkować osłabieniem sojuszniczych 
zobowiązań dla Polski. Podobnym wyzwaniem staje się koncentracja za-
interesowania Stanów Zjednoczonych na regionach pozaeuropejskich” 116.

Takie przewartościowanie geopolityczne Stanów Zjednoczonych wy-
raźnie zakomunikowała Hilary Clinton w artykule „America’s Pacific Cen-
tury” 117. USA muszą panować nad obszarem od Indii po Indonezję i Ko-

113. Ibidem, s. 12.

114. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 
2013, http://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf, [1.10.2017].

115. Biała Księga…, op.cit., s. 12.

116. Strategia rozwoju Systemu Bezpieczeństwa…, op.cit., s. 12.

117. H. Clinton, America’s Pacific Century, http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-paci-
fic-century/, [1.10.2017].
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reę, ponieważ to tutaj odbędzie się walka o panowanie światowe, głównie 
z Chinami. To kontrola tego rejonu da im kontrolę nad światowym handlem, 
produkcją przemysłową i pokojem. Strategiczne utrzymywanie pokoju i bez-
pieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku jest coraz ważniejsze dla rozwoju 
stosunków międzynarodowych, czy to poprzez obronę wolności żeglugi 
na Morzu Południowochińskim, czy też przeciwdziałanie proliferacji broni 
masowego rażenia w Korei Północnej, czy zapewnienie transparentności 
działań wojskowych kluczowych podmiotów tego regionu 118. To też się wiąże 
z mniejszym zaangażowaniem w Europie 119 i zmianą w formie obecności 
armii amerykańskiej (na rotacyjną).

W Białej Księdze również zauważono, że strategiczna (polityczno-wojsko-
wa i gospodarcza) obecność USA w Europie to nadal fundament bezpieczeń-
stwa europejskiego, niemniej pojawia się szereg niewiadomych rodzących 
się w związku z coraz bardziej widoczną reorientacją strategiczną USA 
w kierunku Azji i Pacyfiku 120. 

Kolejnym ważnym czynnikiem zewnętrznym, rzutującym na stan bez-
pieczeństwa Polski, są relacje między Rosją a Zachodem. W Białej Księdze 
jeszcze zastanawiano się, czy Rosja będzie utrzymywać kurs na odbudowę 
swojej mocarstwowości, nie licząc się z innymi, zwłaszcza kosztem sąsia-
dów. Raczej spodziewano się scenariusza kontynuacyjnego, niekorzystnego 
dla Polski 121.

Uważa się, że wyzwania i zagrożenia dla Polski, wynikające z analizy ze-
wnętrznego środowiska bezpieczeństwa, mają przede wszystkim charakter 
niemilitarny 122. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzega się zagrożeń militar-

118. Krytycznie na temat szans tej koncepcji: S. Tisdall, Hillary Clinton won’t unite south-east 
Asia against China, https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/03/hillary-c-
linton-visit-south-east-asia-china, [1.10.2017].

119. Trzeba jednakże dodać, że Europa nadal pozostaje w strategii amerykańskiej przynaj-
mniej trzecim regionem co do wagi dla utrzymania dotychczasowej mechaniki sceny glo-
balnej. Po Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz Bliskim Wschodzie, to właśnie Stary Kontynent jest 
bardzo żywotny dla utrzymania równowagi międzynarodowej. W kontekście tym nadal 
istotną rolę w dwubiegunowym (irańsko-izraelskim)   bliskowschodnim układzie sił pełni 
państwo Izrael, którego egzystencjalne interesy powinny być realizowane przy jednocze-
snym regulowaniu konfliktu z palestyńskiego. Szerzej zob.: J. Świeca, „Western“ Israel in the 
system of the oriental civilization, “Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities”, 
2016, nr 6, s. 161-194. 

120. Biała Księga…, op.cit., s.13.

121. Ibidem.

122. Ibidem.
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nych. Mogą one zwłaszcza mieć charakter kryzysów polityczno-militar-
nych, prowokowanych dla wywierania presji strategicznej, co istotne, bez 
przekraczania progu wojny. 

„Działania takie mogą przejawiać się w formie skokowej rozbudowy po-
tencjału militarnego w pobliżu polskich granic, praktycznej demonstracji 
siły, czy szantażu militarnego. Nie można jednak wykluczyć także bezpo-
średnich zagrożeń zbrojnych. Wśród nich należy wyróżnić dwa rodzaje: po 
pierwsze – zagrożenia, które najogólniej można określić aterytorialnymi 
(w których przeciwnik nie ma zamiaru opanować atakowanego teryto-
rium), czyli uderzenia punktowe, selektywne, o świadomie ograniczonej 
skali i zasięgu (często skryte, z tylko „domyślnym autorstwem”), obliczone 
na szantażowanie państwa bądź też zmuszenie do odpowiedniego kroku 
politycznego w warunkach izolacji od szerszego systemu bezpieczeństwa 
międzynarodowego (np. bez uruchamiania NATO, w wyniku tworzenia 
tzw. sytuacji trudnokonsensusowych, w których trudno byłoby o uzyskanie 
zgody wśród sojuszników co do sposobu i zakresu reakcji); po drugie – za-
grożenia związane z sytuacją dzisiaj zdecydowanie mniej prawdopodobną, 
ale jednocześnie najbardziej niebezpieczną, a więc wojną na dużą skalę. 
Tego rodzaju wojna mogłaby mieć miejsce w warunkach radykalnej zmiany 
obecnego kursu polityki międzynarodowej, a więc musiałaby zostać po-
przedzona raczej długotrwałą zmianą sytuacji politycznej i strategicznej 
w świecie. W związku z tym byłby czas na przygotowanie reakcji, w tym 
także tej kolektywnej, czyli całego Sojuszu, którego członkiem jest Polska” 123.

Sytuacja nabiera nowej dynamiki. Bardzo poważnym problemem jest 
niewykonanie przez Rosję tzw. zobowiązań stambulskich 124, a następnie 
zawieszenie przez nią wykonywania Traktatu o konwencjonalnych siłach 
zbrojnych w Europie (CFE) 125. Wydaje się, że w perspektywie kolejnych 
lat brak jest symptomów wskazujących, że Rosja powróci do wykonywania 
zapisów traktatu 126. Ponadto problemem jest wyraźna zmiana retoryki Rosji, 
która traktuje takie zachowanie za swoją formę zastraszania przeciwników.

123. Biała Księga …, op.cit., s. 13-14.

124. Por: Z. Lachowski, Zmierzch kontroli zbrojeń w Europie, https://www.bbn.gov.pl/down-
load/1/9677/ZmierzchkontrolizbrojenwEuropie.pdf, [1.10.2017].

125. Więcej: M. Mróz, Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, Biuro Studiów 
i Ekspertyz Sejmowych, maj 2015. 

126. Biała Księga…, s. 113.
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Dla Polski przedmiotem szczególnej uwagi jest rozwój systemów rakieto-
wych Rosji. Sytuację komplikuje nieprzejrzysta polityka Rosji i powtarzane 
groźby rozwinięcia ofensywnych systemów rakietowych w pobliżu granic 
Polski (Obwód Kaliningradzki) w odpowiedzi na budowę sojuszniczego 
systemu obrony przeciwrakietowej 127. Sytuacja pogorszyła się w momencie, 
gdy Rosja de facto wycofała się z traktatu o ograniczeniu systemów rakieto-
wych średniego i krótszego zasięgu z 1987 r. (INF) 128.To co jeszcze w 2013 
roku niepokoiło twórców Białej Księgi, dzisiaj jest już faktem 129.

Rosja nasila asertywną i neoimperialną politykę oraz częściowo odbu-
dowuje przez nią swoje wpływy na obszarze poradzieckim. Taki rozwój 
sytuacji, osłabiający znacząco Polskę i Europę, stwarza największe wyzwa-
nie. Ponadto może i wykorzystuje surowce energetyczne do prowadzenia 
polityki zastraszania. Możliwe problemy wewnętrzne Rosji ograniczałyby 
jednak jej możliwości pełnej dominacji w Europie 130.

Tezę postawioną przez autorów Białej Księgi podziela, choćby Jerzy Świe-
ca: „Największym wrogiem Kremla nie jest NATO, ani też USA i Zachód, ale 
sam rosyjski reżim. Putin zachował państwo, ale trajektoria, wzdłuż której 
się posuwa jest ryzykowna i niebezpieczna. Rosja potrzebuje najbardziej 
transparentnego, przewidywalnego rządu, prawdziwych służb społecznych 
i socjalnych, realnego z władzą legislacyjna i kontrolną parlamentu, profe-
sjonalnych i nie stronniczych sądów, wolnych mediów i bezkompromisowej 
walki z korupcją” 131.

Rosja zatem może stosować internal logic model, jej postępowanie bar-
dziej wynika z polityki wewnętrznej i wewnętrznych problemów. Jest to 
zatem spowodowane raczej sposobem na odwrócenie uwagi od faktycznych 
problemów niż wynikiem zmian sił na arenie międzynarodowej.

Polscy analitycy wpadają jeszcze w jedną pułapkę, a mianowicie „widze-
nia lustrzanego” (mirror imaging). Bo jedynie za życzeniowe można uznać 

127.Ibidem,  s. 126.

128. Pełny tekst: https://www.state.gov/www/global/arms/treaties/inf1.html#treaty, [1.10.2017].

129. M. Dura, Kalibry odpalane z wyrzutni Iskanderów? Rosja złamała traktat INF, http://www.
defence24.pl/354784,kalibry-odpalane-z-wyrzutni-iskanderow-rosja-zlamala-traktat-inf, 
[1.10.2017].

130. Biała Księga …, op.cit., s. 148.

131. J. Świeca, Bipolarne bezpieczeństwo europejskie w perspektywie nadchodzących dekad 
[w:] Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego: księga pamiątkowa ku czci Jerzego 
Świecy (red.) O. Wasiuta, P. Mazur, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra 
Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017, s. 29.
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stwierdzenia, że: „…właściwą ścieżką postępowania jest jednak uwolnienie 
relacji z tym partnerem od logiki stref wpływów. Rosja wciąż postrzega 
Europę Wschodnią jako terytorium, gdzie prowadzona jest <gra o sumie 
zerowej>. Wychodząc z tego założenia, dąży do zapewnienia sobie quasi-

-monopolistycznych wpływów na obszarze byłego Związku Radzieckiego. 
W interesie RP leży wskazywanie, że europeizacja państw Partnerstwa 
Wschodniego jest korzystna także dla Rosji, ponieważ jest ona równoznacz-
na z utrwalaniem zasad demokratycznych, przewidywalnością w warstwie 
społeczno-politycznej oraz ze stabilnym rozwojem ekonomicznym. To 
przyczynia się do wzrostu stabilizacji regionu, co leży we wspólnym inte-
resie UE (w tym Polski) i Rosji” 132.

Otóż życzeniowość wyraża się tu w tym, że w interesie Rosji (czytaj jej 
władz), właśnie nie jest integracja europejska, demokracja czy transpa-
rentność. Utrzymywanie pewnego stanu napięcia w relacjach międzynaro-
dowych i tym samym we własnym społeczeństwie jest właśnie pomysłem 
Putina i jego towarzyszy na utrzymanie się przy władzy. Demokratyzacja 
regionu, a zwłaszcza samej Rosji, to dla nich zagrożenie. Stąd tak, stanowcza 
reakcja na choćby tzw. „Rewolucję godności” na Ukrainie. Tak opisywał to 
Putin: „Intencja by rozdzielić naród na wiele sposobów na Rosję i Ukrainę, 
aby oddzielić to, co jest w zasadzie jednym, to kwestia odwiecznej polityki 
międzynarodowej. Jeśli pamiętacie wypowiedzi liderów ruchu Białych 133, 
zobaczcie, że bez względu na ich spory polityczne z bolszewikami, nigdy 
nie mieli nawet najmniejszego pomysłu o możliwym podziale na Ukrainę 
i Rosję, jak zawsze postrzegali je jako część całości, zjednoczoną przestrzeń 
i jeden naród. I mieli absolutną rację” 134.

Niezależność Ukrainy jest zatem efektem pewnego spisku, mającego na 
zadanie osłabienie Wielkiej Rusi, to taka taktyka salami, odkrawania po 
małym kawałku, by ostatecznie dostać się do Moskwy:

„Spójrz na to, co zrobili z Jugosławii: tną ją na małe kawałki, a obecnie 
manipulują wszystkim, czym można manipulować, czyli prawie wszystkim. 
Najwyraźniej ktoś chciał zrobić to samo z nami, a jeśli spojrzeć na to, co 

132.Biała Księga …, op.cit., s. 163.

133. Zapewne mowa tu o ruchu euroazjatyckim, bardzo popularnym w latach dwudziestych 
wśród emigracji rosyjskiej, jak choćby: Nikołaj Trubieckoj, Gieorgij Wiernadskij, Piotr Sawicki, 
Lew Karsawin, Gieorgij Fłorowski.

134. Direct Line with Vladimir Putin, http://en.kremlin.ru/events/president/news/20796, 
[1.10.2017].
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się dzieje, musisz być w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie o to, kto co 
robi?” 135.

O ile Rosja jeszcze za kadencji Bronisława Komorowskiego była postrze-
gana jako potencjalny problem, o tyle już za rządów Zjednoczonej Prawicy 
(koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem) tym 
wrogiem jest już wręcz oficjalnie. W przygotowanej przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej Koncepcji Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej czytamy:

„Federacja Rosyjska dąży do wzmocnienia swojej pozycji w globalnym 
układzie sił przy użyciu różnych metod. Wśród nich znajdują się m.in. ła-
manie prawa międzynarodowego, regularne użycia siły i przymusu w rela-
cjach z innymi państwami, a także próby destabilizacji zachodnich struktur 
integracyjnych. Stanowi to zagrożenie głównie dla Polski i innych państw 
regionu, ale i innych państw zainteresowanych stabilnym ładem międzyna-
rodowym. Rosja otwarcie deklaruje, że uznaje NATO za główne zagrożenie 
dla swojego bezpieczeństwa, […] Ostatecznym celem Rosji pozostaje za-
prowadzenie nowego ładu międzynarodowego, opartego na tzw. „koncercie 
mocarstw”. Zakładamy, że do 2032 roku Moskwa utrzyma agresywną linię 
w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Stwarza to bezpośrednie za-
grożenie dla Polski oraz innych państw wschodniej flanki NATO, z uwagi 
na asymetrię potencjałów militarnych pomiędzy Rosją i wspomnianymi 
państwami” 136.

Autorzy nawet wprost wyprowadzają wniosek, że „skala zagrożeń wy-
nikających z agresywnej polityki Rosji nie była dotychczas właściwie osza-
cowana” 137.

Za drugi najważniejszy problem uznane zostało zagrożenie południowej 
flanki NATO, czyli sytuacja w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. 
Bezpośrednio powiązanym z tym jest terroryzm, zwłaszcza islamski: 

„Potencjalny atak terrorystyczny w Polsce – państwie członkowskim 
NATO, UE, utożsamianym z chrześcijaństwem – może zostać wykorzystany 
przez tzw. państwo islamskie, nie tylko do rozszerzenia „wojny z niewier-
nymi”, ale też dla zastraszenia członków koalicji walczącej ze wspomnianą 
organizacją” 138.

135. Ibidem.

136. Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, MON, maj 2017, s. 21-22.

137. Ibidem, s. 6.

138. Ibidem, s. 27.
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Realność zakładanych zagrożeń

Zagrożenia militarne to efekt splotu różnych przyczyn, interesów, planów. 
W literaturze przedmiotu znaleźć można różne sposoby klasyfikowania 
zagrożeń militarnych. Jednak znaczna część teoretyków wojskowych jest 
zgodna co do tego, że siły zbrojne można wykorzystać w sposób pośredni 
i bezpośredni. W związku z tym za celowe wydaje się używanie podziału na 
zagrożenia z pośrednim i bezpośrednim użyciem sił zbrojnych 139. Wszystkie 
formy są niczym innym, jak po prostu zastraszaniem czy odstraszaniem. 
W sumie ważniejszym aspektem jest kryterium stopnia prawdopodobień-
stwa wystąpienia ryzyka zagrożenia militarnego. 

Do pośredniego użycia sił zbrojnych można zaliczyć: 
• obecność militarną,
• demonstrację zbrojną,
• szantaż zbrojny,
• prowokacje (incydenty),
• blokady,
• pomoc militarną lub wsparcie destabilizacji wewnętrznej.
Zagrożenia z pośrednim użyciem sił zbrojnych wzmaga kryzys w danym 

regionie, i może, ale nie musi, wymagać reakcji militarnej ze strony spo-
łeczności międzynarodowej. 

W bezpośrednim użyciu sił zbrojnych mogą występować takie formy, jak:
• interwencja zbrojna,
• zbrojne starcie graniczne,
• uderzenie o charakterze dywersyjnym,
• konflikty zbrojne o ograniczonej skali,
• regularna operacja zaczepna 140.
Wiele wskazuje na to, że w konflikcie lokalnym o małej i średniej inten-

sywności (low-intensity conflict) warunkiem sukcesu agresora będzie osią-
gnięcie celu zanim strona napadnięta i jej sojusznicy zdążą podjąć skuteczne 
środki przeciwdziałania. Nastąpi to wtedy, gdy agresor uzyska zaskoczenie 
dobierając czas, kierunek lub siłę uderzenia. Przy czym cel agresji będzie 
determinował sposób użycia sił i środków 141. 

139. B. Balcerowicz, Obronność państwa średniego, Bellona, Warszawa 1997, s. 75.

140. B. Balcerowicz, Strategia obronna państwa średniej wielkości, [w:] Wystarczalność obron-
na, (red.) P. Sienkiewicz, Bellona, Warszawa 1996, s. 60.

141. W. Lidwa, Współdziałanie w walce lądowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, 
s. 14.
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Literatura przedstawia cały szereg potencjalnych przyczyn konfliktu, 
najczęściej wymieniane są:

• nierównomierny rozwój gospodarczy,
• roszczenia terytorialne i problemy etniczne,
• międzynarodowa przestępczość zorganizowana,
• fundamentalizm religijny 142.
Nierównomierny rozwój gospodarczy nie jest obecnie przyczyną kon-

fliktów militarnych w tej części Europy, po części temu służyło powstanie 
wspólnot europejskich i zagwarantowanie swobód w przepływie ludności, 
kapitału i usług. Jedyną możliwością wystąpienia takiego konfliktu jest 
konfrontacja z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, czyli 
zasadniczo z Rosją, której gospodarka jest coraz mniej wydajna, sankcje 
prowadzą do zubożenia społeczeństwa, wreszcie gospodarka oparta głów-
nie o eksploatacje złóż naturalnych jest bardziej podatna na zawirowania 
związane z ceną surowców. Zatem niska cena gazu i ropy naftowej oraz 
sankcje gospodarcze mogą paradoksalnie pchnąć Rosję do agresji. 

Żadne państwo sąsiednie nie ma pretensji terytorialnych do Polski. Jest to 
sytuacja wręcz odwrotna niż przed II wojną światową, gdy każdy nasz sąsiad 
(poza Łotwą i Rumunią) miał do nas roszczenia, lub my do niego. Pojawiają 
się tylko nieoficjalne głosy o ewentualnej korekcie granic. Pierwsza kwestia 
to tzw. „suwalski korytarz komunikacyjny” – oficjalnie Rosja nie zgłaszała 
nigdy takich roszczeń, ale pojawiają się choćby „przecieki”, czy plotki na 
temat powstawania takich planów 143. Jedynym terenem przygranicznym 
zamieszkałym w sposób zwarty przez ludność etnicznie niepolską jest 
rejon białostocki z ludnością białoruską, nigdy jednak nie było tam ruchów 
separatystycznych. Także zagrożenie separatyzmem ludności ukraińskiej 
zostało zlikwidowane przez Polskę w wyniku przesiedleń w ramach umowy 
z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką 144, a następnie przez akcję 

142. M. Kubiński, Militarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, [w:] Współczesne problemy 
bezpieczeństwa państwa: księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia, (red.) O. 
Wasiuta, P. Mazur, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017, s. 34.

143. M. Rościszewski, Polska granica wschodnia, PAN, Warszawa 1997, s. 60, http://rcin.org.pl/
Content/30313/WA51_44629_r1997-vol1_Geopolitical-Studies.pdf [1.10.2017].

144. Więcej: Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, 
(red.) E. Misiło, Tom 1, Dokumenty 1944-1945, Archiwum Ukraińskie, Warszawa 1996, oraz 
tom II Archiwum Ukraińskie, Warszawa 1999; oraz np., J. Pisuliński, Przesiedlenia Ukraiń-
ców do ZSRR w latach 1944-1946,  „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 8, Warszawa, 
wrzesień 2001, s. 39 i n.
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„Wisła” 145. A należy pamiętać, że np. Nikita Chruszczow zgłaszał konieczność 
korekty granic 146. Obecnie pojawiają się pretensje graniczne, ale nie mają one 
żadnych podstaw etnicznych, a są tylko swoistą reminiscencją historyczną 
środowisk nacjonalistycznych, głównie związanych z partią Swoboda. Takie 
postulaty przyłączenia tzw. Zakierzońskiego Kraju zgłosił choćby Ołeksij 
Kurinnyj, trudno jednak traktować je obecnie za poważanie 147.

Międzynarodowa przestępczość zorganizowana w chwili obecnej nie 
stanowi realnego zagrożenia militarnego w Polsce. Inaczej jest już jednak 
postrzegana działalność terrorystyczna. Do dnia dzisiejszego nie odnotowa-
no żadnego zamachu terrorystycznego w Polsce, a tym bardziej o podłożu 
islamistycznym. W Polsce społeczność muzułmańską możemy szacować na 
nie więcej niż 0,1 % ogółu populacji 148. Mając to na baczeniu oraz konfron-
tując to z sytuacją na Zachodzie, gdzie we Francji szacuje się, że mieszka 
4,7 miliona to jest 7,5 proc. populacji kraju, w Belgii 6 proc., Austrii i Szwaj-
carii po 5,7 proc. dżihadyści stanowią 0,025 proc. muzułmanów we Francji, 
Belgii 0,063 proc. Tym samym w Polsce mielibyśmy potencjalnie około 
piętnastu dżihadystów 149. Przykładem jest postać Christiana Ganczarskiego, 
urodzonego w Gliwicach. Wyemigrował on do Niemiec w wieku 10 lat, tam 

145. Np.: A. Chojnowska, Operacja „Wisła” (przesiedlenia ludności ukraińskiej na Ziemie Odzy-
skane w 1947 r.), „Zeszyty Historyczne” nr 102, Kraków 1992; Akcja „Wisła” : przyczyny, prze-
bieg, konsekwencje : materiały konferencji naukowej zorganizowanej 23-24 lutego 2007 r. 
w Przemyślu, (red.) B. Bobuś, Archiwum Państwowe, Przemyśl 2007.

146. „Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Ukrainy, na sesji Rady Najwyższej w Kijowie, 
1 III, zażądał przyłączenia do Ukrainy pięciu powiatów, a w szczególności chełmskiego, 
tomaszowskiego, położonych na zachód od Buga i lini Curzona” (Z. Zaks, Stosunki polsko-

-radzieckie w świetle francuskiej dokumentacji dyplomatycznej 1944 roku[ styczeń- lipiec 
1944], „Dzieje Najnowsze”, nr 3, 1987, s. 122. Już po utworzeniu PKWN, komisarz spraw zagra-
nicznych, O. Kornijczuk (mąż Wandy Wasilewskiej) miał wystąpić z oficjalnym postulatem 
przyłączenia do Ukrainy sowieckiej, Podlasia, Chełmszczyzny, Zasania i Łemkowszczyzny 
(P. Mirczuk, Ukrajinska Powstanska Armija 1942-1952, Monachium 1953, s. 163.

147. Ukraińcy twierdzą, że wschodnia Polska to okupowana zachodnia Ukraina, http://zmia-
nynaziemi.pl/wiadomosc/ukraincy-twierdza-ze-wschodnia-polska-okupowana-za-
chodnia-ukraina [1.10.2017]; Ukraińscy nacjonaliści chcą polskich ziem. Oleksy: Izolować 
ich, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/448402,ukrainscy-nacjonalisci-z-par-
tii-swoboda-chca-polskich-ziem-oleksy-izolowac-ich.html, [1.10.2017].

148. Dokładne wyliczenia: P. Mazur, Islamizacja Polski, mit czy zagrożenie? [w:] Wyzwania 
bezpieczeństwa międzynarodowego: księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy, …, 
op.cit., s. 223-242.

149. P. Mazur, P. Skorut, Państwo i zagrożenie: analiza zagadnienia na wybranych przykła-
dach wykorzystania mediów społecznościowych przez terrorystów, [w:] Resocjalizować, 
we współczesnej rzeczywistości społecznej?  ale jak? (red.) T. Sołtysiak, M. Gołembowska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 293.
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przeszedł na islam w jego salafickiej odmianie. Był ważną postacią w Al-
-Kaidzie, miał być „prawą ręką” do spraw informatycznych samego Osamy 
bin-Ladena. Niestety polskie służby nie miały o nim żadnych informacji, 
za terroryzm został skazany we Francji na 18 lat pozbawienia wolności 150. 
Ocenia się, że w Polsce jest około 2 000 konwertytów, dziennie średnio 
dochodzi do jednego przejścia na islam. Zatem grupa potencjalnych terrory-
stów jest stosunkowo mała i nie powinna być problemem do kontrolowania 
przez polskie służby.

Polska okazuje się jednak atrakcyjna dla islamistycznych grup terrory-
stycznych (violent non-state actors), takich jak Al-Kaida, czy tzw. Państwo 
islamskie (ISIS). ABW przyznaje, że Polacy wyjeżdżają do Syrii, organizowa-
ne są u nas grupy wsparcia logistycznego (zbierają pieniądze i informacje – 
głównie robią to Czeczeńcy), zanotowano przypadki leczenia dżihadystów 
w polskich prywatnych szpitalach 151. Według „Dziennika Gazety Prawnej” 
terroryści mogli zwerbować nawet 40 obywateli Polski 152. W sierpniu 2015 
roku media podały, że w samobójczym zamachu terrorystycznym zginął 
Polak Jacek S. (Abu Mohamad al-Almani, Yannick M.), który przeszedł 
na islam mieszkając w Niemczech, wysadził się wraz z instalacją naftową 
w Iraku 153. Wreszcie w 2003 r. udaremniono serię zamachów na polskie 
kościoły 154. 1 marca 2017 r. zginął 24-leni Jakub Jakus vel Abu Khattab al-Po-
landi. Za pochodzącym z Sandomierza mężczyzną Interpol wystawił tzw. 

„czerwoną notę”. Jest to specjalny list gończy, który nakazywał ściganie 

150. T. Szymborski, Terroryści u bram? Niemieccy salafici, wyznawcy najbardziej radykalnej 
odmiany islamu, chcą nawracać Polaków, http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/228925-ter-
rorysci-u-bram-niemieccy-salafici-wyznawcy-najbardziej-radykalnej-odmiany-islamu-

-chca-nawracac-polakow [1.10.2017].

151. Szef ABW: Bojownicy Państwa Islamskiego leczą się w Polsce, http://wiadomosci.dziennik.
pl/wydarzenia/artykuly/499542,szef-abw-bojownicy-panstwa-islamskiego-lecza-sie-w-

-polsce.html [1.10.2017].

152. Nawet 40 Polaków walczy w szeregach ISIS? 30 sie 2016, http://www.fakt.pl/wydarzenia/
polityka/nawet-40-polakow-moze-walczyc-w-iraku-i-syrii/le8h6ke, [1.10.2017].

153. IS-Attentäter wurde offenbar schon in Freiburg radikalisiert, http://www.badische-zeitung.
de/freiburg/is-attentaeter-wurde-offenbar-schon-in-freiburg-radikalisiert--105413455.
html [1.10.2017]; P. Ramsauer, Pokolenie dżihadu. Europo, czeka Cię Apokalipsa, (przeł.) 
Viktor Grotowicz, WWL „Muza”, Warszawa 2016, s. 85-86.

154. M. Mikulska, Gen. Paweł Pruszyński o planowanym ataku islamistów na Polske, [pisownia 
oryginalna], http://www.rp.pl/artykul/1165490-Gen--Pawel-Pruszynski-o-planowanym-

-ataku-islamistow-na-Polske.html [1.10.2017].



61 II  – Definiowanie zagrożeń 61

Jakusa w 190 krajach, zrzeszonych w Interpolu 155. W lipcu 2017 r. skazano 
trzech Czeczeńców za udzielanie pomocy tzw. Emiratowi Kaukaskiemu, 
choć oskarżani byli o pomoc ISIS 156. Takie zagrożenie jest zatem realne, to 
co ułatwia nam walkę to właściwie homogeniczność etniczna społeczeństwa 
i dość nie duża liczba muzułmanów, co powinno utrudnić działalność isla-
mistom, a ułatwić polskim służbom. Trudność działania w takim środowisku 
jest zatem głównym elementem odstraszającym przed podjęciem w Polsce 
działalności terrorystycznej, zwłaszcza islamistycznej.

Upatrywanie w Rosji zagrożenia militarnego jako wiodącego ma zatem 
głównie podstawy ideologiczne, zarówno po stronie polskiej (rusofobia), 
jak i rosyjskiej (imperializm rosyjski, doktryna Eurazjatyzmu). Nie ma 
natomiast podstaw racjonalnych. Zwłaszcza, że Rosja przy ewentualnej 
agresji na Polskę nie może (inaczej w przypadku państw bałtyckich) liczyć 
na szybki i tani sukces (cheap victory strategy). Pozostaje tylko pytanie, czy 
ewentualna agresja o małej intensywności, np. w celu uzyskania „suwal-
skiego korytarza komunikacyjnego”, będzie wystarczająca do otrzymania 
wsparcia sojuszniczego, czy też znów nasi sojusznicy nie będą chcieli tak, 
jak w 1939 roku „ginąć za Gdańsk”?

155. Jakub Jakus, dżihadysta z Sandomierza, nie żyje? Zmarł „polski wojownik”, http://kielce.wy-
borcza.pl/kielce/7,47262,21442240,dzihadysta-z-sandomierza-nie-zyje-zmarl-polski-wo-
jownik.html [1.10.2017].

156. Białystok: Czeczeni skazani za wspieranie terroryzmu, http://www.polskieradio.pl/5/3/Ar-
tykul/1809712,Bialystok-Czeczeni-skazani-za-wspieranie-terroryzmu [1.10.2017].
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III Geopolityczne wyzwania dla 
bezpieczeństwa Polski

Pojęcie geopolityki

Geopolityka to termin robiący obecnie wielką karierę, zwłaszcza medialną. 
Pierwszym problemem jest zajęcie stanowiska, co do istoty przedmiotu 
i jego przydatności dla nauki. Istnieje bardzo popularne przekonanie o braku 
naukowości tego zajęcia, gdyż nie tłumaczy ono zawiłości tego świata, nie 
ma choćby zdolności predyktywności, a i teorie często nie przystają do 
rzeczywistości. Leszek Moczulski rozumie geopolitykę jak wykorzystanie 
geografii, historii i wielu innych nauk do wyjaśnienia relacji czasoprze-
strzennych, występujących między państwami i ich zgrupowaniami 157. Ta 
interdyscyplinarność powoduje, że z jednej strony jest to zajęcie bardzo 
intrygujące, stąd i modne, ale jednocześnie bardzo trudne. Nakładanie się 
na siebie politologii, ekonomii, demografii, a nawet nauk przyrodniczych, 
jak i geografii powoduje bardzo poważne problemy natury metodologicznej, 
ale też i wymaga od badacza brania pod uwagę tak wielu czynników, że 
prowadzić to może, dodatkowo przy braku własnej teorii metodologicznej, 
do przeoczeń czy nawet nadużyć. To ostatnie stało się też przyczyną pew-
nego odium geopolityki, zwłaszcza po II wojnie światowej, gdy zarzucano 
niemieckim geopolitykom służalczość wobec nazizmu i ekspansjonizmu  158. 
Do dnia dzisiejszego geopolityka jest postrzegana jako forma szukania alibi 
dla zachłanności imperializmów. Tymczasem ma ona bezpośredni wpływ 
na politykę i jako taka jest ciekawym przedmiotem badań. Trudno dzisiaj 

157. L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 1999, s. 30.

158. Takie zarzuty kierowano choćby wobec Karla Haushofera i monachijskiego Instytutu Ge-
opolityki (patrz: L. Moczulski, Geopolityka…, op.cit., s. 31, przypis 86).
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odmówić wpływu na postępowanie Stanów Zjednoczonych na skutek szkoły 
geopolitycznej reprezentowanej przez Henry’ego Kissingera i Zbigniewa 
Brzezińskiego, która nawet po upadku ZSRR była kontynuowania przez już 
nowe pokolenie, widać to choćby w polityce Madeleine Albright (doktorant-
ki Brzezińskiego) 159. Szkoła 160 ta wychodziła od pewnego fundamentalnego 
założenia powziętego jeszcze przez Halforda Mackindera, a przetworzonego 
przez Nicholasa Spykamana, o konieczności opanowania terenów dookoła 
Heartlandu, czyli generalizując części bezodpływowej Euroazji i części 
zlewiska Morza Arktycznego. Ten kto jest w stanie Heartland powstrzymać, 
może zapewnić światu pokój. Idea ta znana była również w Rosji i zyskała 
spore uznanie. Po pierwsze, dlatego że dawać to może zrozumienie polityki 
Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza po II wojnie światowej. Po drugie, to 
Rosja była de facto w sercu Heartlandu, więc doktryna ta podnosiła zna-
czenie Rosji dla porządku światowego, ale co ważniejsze wpisywała się 
w wielowiekowe przekonanie o tym znaczeniu i jednoczesnym zagrożeniu 
ze strony Zachodu.

Europa Środkowa – sworzeń geopolityczny

Geopolityka rozumiana jest również bardzo wąsko, jako jedynie próba 
zrozumienia wpływu geografii (czy dokładniej środowiska geograficznego) 
na politykę, w tym na jej przedłużenie w postaci wojny 161. Wtedy można 
traktować ją jako dziedzinę zajmującą się przestrzennymi aspektami wyko-
rzystania strategicznych możliwości militarnych, inaczej zwana też w tym 
ujęciu geostrategią 162. Oczywiście w szerszym aspekcie czynnik geogra-
ficzny nadal pozostaje w centrum zagadnienia, jako element niezmienny, 
wokół którego zachodzą zmienne układy sił  163.W takim rozumieniu Europa 
Środkowa zajmuje szczególnie istotne miejsce w polityce światowej, to 
tutaj bowiem mamy do czynienia z kilkoma granicami. Sam Mackinder 
zauważył, że rejon między morzami: Adriatykiem, Bałtykiem i Czarnym 

159. Więcej: M. K. Albright, B. Woodward,  Pani Sekretarz Stanu, Bertelsmann Media, Warsza-
wa 2005.

160. Więcej na temat amerykańskiej geostrategii i jej wykorzystania w polityce: Z. Lach, J. Skrzyp, 
Geopolityka i geostrategia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007, s. 46-78.

161. C. von Clausewitz, O wojnie, Wydawnictwo Helion, Kraków 2006.

162. L Moczulski, Geopolityka…, op.cit., s. 78.

163. Ibidem, s. 75.
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jest miejscem szczególnie ważnym, a niepodległe państwa tego rejonu, 
zwanego Międzymorzem lub strefą ABC (od pierwszych liter nazw mórz: 
Adriatyk, Bałtyk, Czarne) mogą stanowić bufor dla ewentualnej agresji ze 
strony Heartlandu  164. Historia pokazuje, że Azja miała zasadniczy wpływ na 
Europę, jednocześnie jednak widać wyraźnie, że sama Azja nigdy nie była 
na tyle silna, by Europę zdobyć. Jedynie gdy była w stanie kooperować ze 
swoimi obrzeżami to stanowiła istotne zagrożenie – tymi obrzeżami jest 
właśnie Europa Środkowa, a szczególnie istotne są Niemcy. Połączenie siły 
niemieckiej i rosyjskiej może powodować zachwianie ładu politycznego 
w skali światowej. Wystarczy wspomnieć końcówkę I wojny światowej, 
Stany Zjednoczone włączyły się do niej przede wszystkim z powodu po-
rozumienia Niemiec z Rosją, w wyniku tzw. traktatu brzeskiego z 3 marca 
1918 roku. 

Opanowanie Europy Środkowej ma kilka znaczeń dla Rosji. Po pierwsze, 
jest zwiększeniem jej potencjału i daje możliwość przygotowania skutecznej 
ofensywy, ale ma też znaczenie geostrategiczne. Patrząc na mapę fizyczną 
dostrzegamy, że teren dzisiejszej Polski stanowi swoistą bramę na Zachód, 
tu rozpościera się wielka Nizina Środkowoeuropejska (dawniej nazywa-
ny Niżem Środkowoeuropejskim 165). Jest to bardzo dogodne miejsce do 
ewentualnej ofensywy na Europę. Nic zatem dziwnego, że był to kierunek 
ekspansji Rosji, najpierw w wieku XVIII, a potem w ramach wojny bolsze-
wickiej od 1919 roku i wreszcie zbudowania tam bloku państw socjalistycz-
nych po 1945 roku. Ale samo zdobycie Polski i tak nie rozwiązuje problemu 
Rosji, gdyż tutaj graniczy z silnymi Niemcami i ewentualna eksploracja jest 
bardzo trudna. Stąd też Rosja musi zdobyć większą przestrzeń w dalszej 
części Europy Środkowej. Jednym z powodów jest dostęp do morza i dalej 
oceanu, odseparowanie kontynentalnego mocarstwa od oceanu, de facto 
odcina go od możliwości dalszego rozwoju w kierunku rzeczywistego im-
perium. Światem rządzili wszak ci, którzy rządzili na morzach: starożytny 
Rzym, Hiszpania, Anglia, wreszcie USA. Tymczasem Rosja pozostając na 
swoich etnicznych ziemiach ten dostęp miała bardzo utrudniony. W rze-
czywistości na początku był to tylko Bałtyk i to w bardzo wąskim zakresie, 

164. H.J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, London-New York 1919, s. 154, za: L. 
Moczulski, Geopolityka…, op.cit., s. 17.

165. Protokół 48. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, s. 5, za: http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/protokol_ksng/protokol_
ksng-48_posiedzenie.pdf [1.10.2017].
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do tego Bałtyk będący morzem zamkniętym. Stąd też ekspansja w kierunku 
Krymu i założona Noworosja z dostępem do Morza Czarnego. To również 
jednak jest morzem zamkniętym przez Cieśniny Bosforskie, co też musiało 
zdeterminować politykę Rosji. 

Początek wyjścia Rosji z Heartlandu to połowa XVIII w. – wojska rosyjskie 
osiągnęły Berlin w 1759 i 1760, Rosja uzależniła od siebie Rzeczpospolitą, 
gromiąc m.in. konfederację barską. Następnie kierowała swoją ekspansję 
w kierunku Morza Czarnego, pokonując Turcję (1768-1774). Olbrzymią rolę 
odegrała tutaj caryca Katarzyna II Wielka, konsekwentnie dążąca do swojego 
celu, jakim było wyjście na Bałkany, zawładnięcie Niziną Środkowoeuro-
pejską i docelowo zdobycie Stambułu. Nawet dobierając imiona swoich 
wnuków, wyjawiła swoje cele w sposób bezpośredni. Konstanty miał zostać 
panem Konstantynopola (Stambułu), a Aleksander carem Rosji powstałej 
w wyniku wielkich podbojów. Na przełomie wieku XVIII i XIX kontynuowano 
ekspansję, zajęto Rzeczpospolitą, oddalono zagrożenie szwedzkie (1808 r.) 
i tym samym usadowiono się lepiej na brzegach Bałtyku, pokonano Turcję 
(1792 i 1812), wojska rosyjskie dotarły nawet do Włoch (1798-1799), ale 
przede wszystkim rozbito Napoleona, a car Aleksander łaskawie nie spalił 
Paryża (1814). Tym samym Rosja podbiła znaczną część Niziny Środkowo-
europejskiej, nie mogła jednak podbić całej Europy Środkowej, natrafiając 
tutaj na żywioł niemiecki, w postaci Prus i Wiednia. Po tych wydarzeniach 
Rosja osłabła i jej znaczenie w Europie stopniowo spadało, najważniejsza był 
porażka w wojnie krymskiej, co znacznie utrudniło opanowanie i kontrolo-
wanie Bałkanów i basenu Morza Czarnego. Te niepowodzenia powetowano 
sobie ekspansją w Azji Środkowej i Dalekim Wschodzie. Kresem okazała się 
wojna z Japonią (1904-1905) i ustanowienie granicy z Chinami. Jednocześnie 
nowe podboje miały bardzo ważny wpływ na sytuację etniczną i cywilizacyjną 
Rosji. Do kolejnej fali ekspansji Heartlandu doszło dopiero w czasie II wojny 
światowej. Było to też możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu potencjału 
przemysłowego osiągniętego dzięki katorżniczej industrializacji.

To osłabienie po pierwszej fazie ekspansji, które możemy datować od 
przynajmniej 1825 r., czyli buntu dekabrystów i rządów nowego cara – Mi-
kołaja, czego najlepszym dowodem było polskie powstanie listopadowe, 
nie zmieniło jednak interesów i planów geopolitycznych Rosji. Ta nadal 
za cel stawiała sobie zapanowanie nad Międzymorzem i  zabezpiecze-
nie Bosforu. Tutaj przeciwnikami była, teoretycznie przyjazna, Austria 
i przede wszystkim Turcja. Południowa część Międzymorza to makroregion 
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dunajsko-bałkański, a jego centralną częścią jest obszerny basen panoński. 
Basen panoński to najlepiej ukształtowany naturalnie bastion obronny 
w Europie 166, wejść do niego jest zaledwie kilka. Od północy wiedzie Brama 
Wiedeńska, obniżenie terenu między Karpatami i Alpami, środkiem którego 
przepływa Dunaj, prowadzi do niej Brama Morawska, czyli przełęcz między 
Beskidami i Sudetami. Drugie wejście wiedzie przez Bramę Mołdawską, 
czyli odcinek od Morza Czarnego do łuku Karpat, daje on wejście na nizi-
ny Rumunii i Bułgarii, ale do samego basenu panońskiego należy jeszcze 
sforsować Żelazną Bramę, teren między Karpatami a Bałkanami (Góry 
Wschodnioserbskie), czyli Nizinę Wołoską. Wreszcie ostatnim wejściem jest 
Brama Kosowska prowadząca z Salonik do Belgradu. Ponadto jest jeszcze 
kilka innych wejść: od północy to Przełęcze Dukielska, Użocka i Tatarska, 
a jeszcze dalej Kotlina Braszowska (Siedmiogród). Basen panoński przypo-
mina swoisty bastion otoczony naturalnymi umocnieniami w postaci gór, co 
jeszcze ważniejsze tworzącymi cały system, na którym można oprzeć obro-
nę. Jedyną możliwością dalszej ekspansji jest przede wszystkim zdobycie 
kontroli nad strategicznie ważnymi przejściami. Zdobycie tego basenu daje 
olbrzymie możliwości ekspansji na Bałkany, Stambuł, ale przede wszystkim 
przez Bramę Wiedeńską i Czechy otwierające drogę na Zachód, a już nawet 
Talleyrand stwierdził, że kto włada Czeską Pragą, to włada Europą 167.

Karpacki punkt zapalny

W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego Rosja nie otrzymała żadnego 
z tych newralgicznych geostrategicznie przejść. Austria dzięki szerokiemu łu-
kowi Karpat w bardzo dogodny sposób była zasłonięta przed Rosją. Również 
Mołdawia była pod panowaniem to Turcji, to później Bułgarii czy Rumunii, 
a Rosja jedynie swą Besarabią graniczyła z Bramą Mołdawską dochodząc do 
linii Dunaju. Rosjanie zdawali sobie znakomicie sprawę ze znaczenia tych 
miejsc, szczególnie ważna była Galicja. W równej odległości od Morza Bał-
tyckiego i Czarnego znajduje się transdziałowe węzłowisko lwowskie. Łączą 
się tam zlewiska bałtyckie i czarnomorskie oraz dorzecza: Wisły, Dniestru, 
Dniepru, a nawet Dunaju. Wszystko to powoduje, że Lwów stał się centrum 
naturalnych dróg prowadzących nad Morze Bałtyckie (Przemyśl, Brześć), 
Czarne (Kamieniec, Czerniowce) na wschód (Kijów), zachód (Kraków) 

166. L. Moczulski, Geopolityka…, op. cit., s. 169.

167. Ibidem, s. 174.
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i wreszcie nad Dunaj przez Użhorod lub Mukaczewo. Opanowanie tego węzła 
ma zatem znaczenie strategiczne. Droga w stronę basenu panońskiego wie-
dzie przez dobrze dostępne kotliny karpackie. Pierwsza droga wiedzie przez 
Przełęcz Użocką (852 m n.p.m.) w kierunku rzeki Cisy, lub poprzez Przełęcz 
Łupkowską (640 m n.p.m. – od  1887 r. połączenie kolejowe) lub Warecką. 
Drugą drogą jest trakt przez Przemyśl i następnie Przełęcz Łupkowską lub 
Warecką (tzw. Ruska Brama), lub jeszcze dalej w kierunku Beskidu Niskiego 
i Przełęcz Dukielską (504 m n.p.m.) oraz sieć pomniejszych przełęczy tego 
regionu. Opanowanie Lwowa i następnie Przemyśla daje możliwość obrania 
kierunku na Przełęcze Karpackie.  By zobrazować, jak ważne są to przejścia 
wystarczyć może fakt, że od Przełęczy Dukielskiej do Koszyc jest zaledwie 
120 km, a dalej już prosta droga na Eger, Miszkolc, Budapeszt i Bałkany lub 
Wiedeń. Druga (choć trudniejsza do osiągnięcia) Przełęcz Łupkowska (czyli 
okolice Komańczy) wiedzie do Humennė, a to około 70 km.

Rosjanie pierwszy raz w tym rejonie pojawili się jeszcze podczas pacyfi-
kacji konfederacji barskiej. Do walk doszło w 1770 r., wtedy to generał Iwan 
Drawicz rozbił  oddziały polskie dowodzone przez Kazimierza Pułaskiego 
pod: Grabiem, Izbami i Wysową 168. Ale istotniejsze było pojawienie się Ro-
sjan w 1849 r., wówczas feldmarszałek Iwan Paskiewicz śpieszył na Węgry, 
przejeżdżając przez Przełęcz Dukielską, dalej Bardejów i Preszów. Rosjanie 
naocznie przekonali się o potencjale, jaki dawało opanowanie tego rejonu. 
Mimo tej pozornej bliskości przejście wcale nie było proste, najdogodniej-
sza wydawała się Przełęcz Dukielska, od północy wiodła tam droga doliną 
rzeki Dunajec i dalej Białej, od wschodu przez Lwów i Przemyśl, infra-
strukturalnie trasa bardzo dogodna. Austria jednak nie zamierzała wcale 
tej drogi ułatwiać, stąd choćby twierdza Przemyśl 169, ale przede wszystkim 
nawet w najniższym Beskidzie Niskim, gdzie średnia wysokość względna to 
czasami ledwie 300 m, a przeciętnie wysokość to 600 do 700 m n.p.m., to 
jednak góry 170. Nadawały się świetnie na umocnione rubieże, głównie dzięki 
ukształtowaniu w równoległe pasma, dzięki temu można było stworzyć 
swoisty łańcuch pozycji umocnionych, wspierających się wzajemnie. Sztuka 

168. Więcej: Wł. Konopczyński, Kazimierz Pułaski, PAU, Kraków 1931; M. Śliwa, Zaginiony obóz 
konfederatów barskich, „Almanach Muszyny” 2007, s. 95-102; В. Хыляк, Повісти і оповіданя, 
Том І, Шыбеничний Верх, Ruska Bursa, Gorlice-Kraków 2013.

169. Więcej: T. Idzikowski, Twierdza Przemyśl: powstanie, rozwój, technologie, Wydawnictwo 
Arete, Krosno 2014.

170. A. Aksamitowski, Karpaty jako teren działań wojennych jesienią 1944 roku, [w:] Tędy szli… 
Operacja Karpacko-Dukielska – retrospekcja 60 lat później, (red.) W. Wróblewski, RUTHE-
NUS, Krosno 2004, s. 58-59.
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wojenna zna pojęcie „politycznej dostępność teatru”, czyli stosunku ludno-
ści do walczących wojsk  171. To nic innego jak przychylność, lub przynajmniej 
neutralność ludności zamieszkującej rejon działań wojennych. Dotyczy to 
całego teatru działań, czyli nie tylko samego miejsca bezpośrednich starć 
militarnych, ale również zaplecza, co zapewnia np. swobodę poruszania 
się, zabezpieczenia logistycznego. Działania na terenie całkowicie wrogo 
nastawionym są trudniejsze, wymagają większych nakładów osobowych, 
często dochodzi tam do walki asymetrycznej, czyli np. dywersji ze strony 
ludności nieprzychylnej działaniom. Tak w Karpatach rozpoczęła się obec-
ność rusofilizmu. W Polsce ludnością w dużej mierze popierającą ten ruch 
byli Łemkowie. W wyniku przesiedleń w ramach wymiany ludności między 
Polską i Ukraińską Republiką Radziecką oraz akcji „Wisła”, tereny te zostały 
de facto poddane czystce etnicznej. Zagrożenie ewentualnego poparcia dla 
Rosji zostało zasadniczo zażegnane. Akcja „Wisła” oczyściła również teren 
przygraniczny z Ukrainą, co również eliminuje ewentualne problemy przy-
graniczne. Inaczej sytuacja wygląda tuż niedaleko naszych granic.

O ile Stalin etnicznie zorganizował południe Ukrainy, o tyle jej zachodnie 
kresy już nie przeszły tej samej drogi i tak włączył choćby cześć Bukowiny 
do USRR. W efekcie tego na Zakarpaciu powstało całkiem spore zamieszanie 
etniczne. Struktura etniczna jest mocno skomplikowana, 80% stanowią 
Ukraińcy 172, Węgrzy 12%, ponadto Rumuni (2,6%), Rosjanie (2,5%), Ro-
mowie (1,1%), Słowacy (0,5%), Niemcy (0,3%), Białorusini (0,1%), Żydzi 
(0,05%), Polacy (0,04%), Mołdawianie (0,04%) 173. W obwodzie czernio-
wieckim obywatelstwo rumuńskie posiada już około 50 tysięcy mieszkań-
ców, w rejonie Berehowa mieszka 76 % Węgrów, a hymn tego państwa jest 
oficjalnym hymnem samorządu.

Pierwsze organizacje rusińskie w Ukrainie pojawiły się już w 1990 roku, 
było to m.in. Towarzystwo Rusinów Karpackich, Towarzystwo Aleksandra 
Duchnowycza, Towarzystwo Cyryla i Metodego i Rusińskie Towarzystwo 
Narodowo-Edukacyjne. Ta pierwsza organizacja 29 sierpnia 1990 roku 
zatwierdziła w Użhorodzie Deklarację w sprawie powrotu Obwodu Zakar-
packiego do statusu republiki autonomicznej, co było zgodne z ustaleniami 
z  Saint-Germain (1919) i  Trianon (1920), jednocześnie uznano układ 

171. Z. Parucki, Geografia polityczna i wojenna, Wydawnictwo MON, Warszawa 1979, s. 13.

172. W tym Rusini, nie ujęci jako osobna grupa.

173. I. Janina, Mały krok do Wielkich Węgier, http://www.kresy.pl/publicystyka,wydarzenia-ty-
godnia?zobacz%2Fmaly-krok-do-wielkich-wegier [1.10.2017].
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Firlinger-Mołotow 174 za nieważny. 1 września 1990 r. w Mukaczewie zor-
ganizowano manifestację z postulatem rozpisania plebiscytu, ostatecznie 
władze zgodziły się na referendum w sprawie utworzenia specjalnej strefy 
samorządowej. W referendum 1 grudnia 1991 roku, przy frekwencji 92 %, 

„za” było 78 % głosujących, przeciwko 18,4 % 175. W czerwcu 1994 roku Sto-
warzyszenie Rusinów Zakarpackich założyło Rząd Tymczasowy dla Rusi 
Podkarpackiej 176, a głównym postulatem było przeprowadzenie plebiscytu. 
Parlament Ukrainy jednoznacznie potępił takie postępowanie, uznając go 
za przejaw ukrainofobii, a Karpatorusini mieli prowadzić niebezpieczną 
działalność, zmierzającą do zmian granic Ukrainy, a wszystko to za ro-
syjskie pieniądze i w interesie Czechosłowacji, Polski i Węgier 177. W 1996 
roku władze opublikowały Plan rozwiązania problemu Rusinów-Ukraińców, 
zakładał on szereg działań mających na celu agitację, wśród ludności, za-
łożeń koncepcji jedności narodowej z Ukrainą. Wykorzystując osłabienie 
państwa ukraińskiego w 2014 r. powróciły żądania autonomii 178. Również 
Węgry rozpoczęły dyskusję nad interesami swoimi i swoich obywateli. Wę-
gierski wicepremier Zsolt Semjén ujawnił, że na mocy nowej ustawy podania 
o przyznanie obywatelstwa Węgier złożyło 750 tys. osób 179, a szef kancelarii 
premiera Orbana otwarcie mówi o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa 
Węgrom na Zakarpaciu 180.

174. Układ z 29 czerwca 1945 r. przekazujący Zakarpacie USRR, ta część wchodziła w skład 
Czechosłowacji, jako trzeci człon federacji (choć nie ujęty w nazwie państwa), na krótko 
Ruś Zakarpacka uzyskała niepodległość pod nazwą Ukraina Karpacka, więcej P.R. Mago-
csi, The Shaping of a National Identity Subcarpathian Rus’, 1848-1948, Harvard University 
Press, London 1978, s. 243 i n.

175. E. Michna, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschod-
niej i zachodniej, Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i Polsce, PAU, Kraków 2004, s. 115.

176. Domagamy się autonomii, Rozmowa z Tiborem Ondikem, ministrem spraw zagranicz-
nych tymczasowego rządu Rusi Zakarpackiej, http://www.lemko.org/rzeczpospolita/rzecz-
pospolita9.htm [1.10.2017], E. Michna podaje, że miało to miejsce w maju 1993 r: E. Michna, 
Kwestie etniczno-narodowościowe …,op.cit., s. 115.

177. E. Michna, Kwestie etniczno-narodowościowe …, op.cit., s. 117.

178. A. Zapałowski, Wpływ konfliktu na Ukrainie na możliwą destabilizację granic w Europie 
Środkowo-Wschodniej, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 1(6), s. 36.

179. 700 tysięcy kresowych Węgrów otrzymało już obywatelstwo Węgier, http://www.pch24.pl/
kresy-pl--700-tysiecy-kresowych-wegrow-otrzymalo-juz-obywatelstwo-wegier,37159,i.
html#ixzz4KyrfaDL9, [1.10.2017].

180. Szef kancelarii premiera Viktora Orbána: Nasz wywiad działa na rzecz obrony Węgrów na 
Ukrainie, http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/szef-kancelarii-premie-
ra-viktora-orbana-nasz-wywiad-dziala-na-rzecz-obrony-wegrow-na-ukrainie [1.10.2017].
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Podejrzenia o inspiracje rosyjskie nie są całkiem bezpodstawne. Ruch ru-
siński wywodzi się wprost z ruchu rusofilskiego sprzed II wojny światowej 181. 
Pod koniec października 2014 r. opublikowano Apel zakarpackich Rusinów 
do Władimira Putina. Samozwańczy liderzy wspólnoty prosili prezydenta 
Rosji o wsparcie ich niepodległościowych aspiracji i obronę przed „znie-
woleniem przez agresywny galicyjski faszyzm”. Moskwa pomogła Rusinom 
w przeszłości, więc musi to zrobić raz jeszcze z powodu „humanitarnej 
katastrofy narodu rusińskiego i wszystkich mieszkańców Zakarpacia, którą 
zgotowano rękami galicyjskich nazistów i lokalnych kolaborantów”. Autorzy 
apelu wzywali Moskwę do przeprowadzenia „pokojowej operacji na krótki 
okres czasu” na Zakarpaciu i „przywrócenia przedsowieckiego statusu Re-
publiki Rusi Zakarpackiej”. Moskwa powinna też naciskać na Kijów, żeby 
uznał wyniki referendum z 1991 r., w którym większość uczestniczących 
zadeklarowała, że „Zakarpacie jest specjalnym, samorządnym terytorium 
i podmiotem prawa międzynarodowego niewłączonym w żaden obecny 
terytorialno-administracyjny twór” 182. Nie do końca też jasne są powiązania 
liderów ruchu autonomicznego z Rosją, np. Dymitr Sidor, prawosławny 
duchowny z Użhorodu (Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu 
Moskiewskiego) były szef Stowarzyszenia Rusinów Karpackich i przewod-
niczący Sejmu Podkarpackich Rusinów jest podejrzany o przyjmowanie 
pieniędzy od Funduszu Politika, którego szefem był Wiaczesław Nikonow, 
od 2007 roku szef „Ruskiego Miru” 183.

Rosja jest zainteresowana powrotem do Europy Środkowej i wyjściem 
z Heartlandu. Do tego potrzebna jest im najpierw Ukraina, którą musi 
zdestabilizować, a potem przyłączyć lub ponownie uzależnić. Wraz z jej bo-
gactwami, ludnością i położeniem geostrategicznym Rosja wróciłaby do gry, 
gry o imperium 184. Pomocne są w tym zwłaszcza „zagraniczne ojczyzny” 185, 

181. A przynajmniej sam się do tej tradycji odwołuje.

182. Zakarpacie, czyli o groźbie separatyzmu mafijnego., https://oaspl.org/2015/12/17/zakar-
pacie-czyli-o-grozbie-separatyzmu-mafijnego/, [1.10.2017].

183. Organizacja panrosyjska, Russki mir to nie tylko etniczni Rosjanie czy obywatele rosyjscy, 
lecz również diaspora w krajach „dalekiej i bliskiej zagranicy”, emigranci, uchodźcy rosyjscy, 
ale i wszyscy. zatroskani przyszłością Rosji, organizacja została utworzona przez W. Putina, 
więcej: A. Wierzbicki, Nacjonalizm i geopolityka w Europie Wschodniej, [w:] Geopolityka 
w stosunkach polsko-rosyjskch, (red.) S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-

-JR,  Warszawa 2012., s. 103-104.

184. Por. A. Bryc, Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową Polski i Rosji, [w:] Geopo-
lityka w stosunkach…, op.cit., s. 39.

185. Więcej: R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w no-
wej Europie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa−Kraków 1998, s. 71-74.
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czyli tereny, gdzie są ludzie poczuwający się do takiej samej narodowości, 
w obronie interesów tych mniejszości można pozwolić sobie na interwencję, 
co Rosja zrobiła na Krymie, a do czego zapewnia sobie prawo 186. 

Wydaje się, że problemy mniejszości Zakarpacia są dość przesadzo-
ne, wynikają one po pierwsze z aktywnej polityki Rosji i Węgier, zarówno 
sprzed 100 laty, jak i obecnie, pewnej ignorancji Kijowa i słabości państwa 
ukraińskiego. Rosja jest zainteresowana destabilizacją Ukrainy, jej niesz-
czelne granice blokują integrację z Zachodem, nieuregulowane kwestie 
mniejszości narodowych również, ponadto w tym rejonie znajduje się ważny 
węzeł gazowy, co też determinuje politykę Moskwy. A swoje interesy mogą 
też ugrać państwa, które nie są z zasady antagonistyczne wobec Moskwy, 
jak Słowacja czy Węgry 187. Niemniej słowa Władimira Żyrynowskiego dają 
dużo do myślenia:

„To były polskie ziemie wschodnie – Łuck, Lwów, Tarnopol, Iwano-Fran-
kowsk i Równe. Obwód zakarpacki – to Węgry. W Użhorodzie wszyscy 
mówią po węgiersku. Albo po rosyjsku. Nie ma żadnego związku z Ukrainą. 
I Czerniowce – w tym wypadku żadnego porozumienia nie było. Stalin zabrał 
Czerniowce dla zaspokojenia apetytu; porozumienia z Hitlerem nie było” 188. 

Rejon Zakarpacia może okazać się potencjalnym punktem zapalnym, co 
wydaje się być w Polsce niedostrzegane, albo przynajmniej ignorowane.

Przesmyk suwalski i koncepcja sojuszu bałtyckiego

W 2015 roku dowódca sił zbrojnych USA w Europie gen. Ben Hodges podczas 
konferencji przedstawił mapy najbardziej zapalnych rejonów w tej części 

186. Federacja Rosyjska „zapewnienia sobie [możliwość] interwencji w sąsiednich krajach 
w obronie własnych obywateli czy nawet w sytuacji, gdyby władze sąsiedniego kraju pro-
wadziły politykę sprzeczną z interesami Rosji”, por. Komorowski po raz kolejny zwołuje RBN. 
Tym razem pan prezydent chce rozmawiać o doktrynie wojennej Rosji, http://wpolityce.pl/
polityka/237596-komorowski-po-raz-kolejny-zwoluje-rbn-tym-razem-pan-prezydent-

-chce-rozmawiac-o-doktrynie-wojennej-rosji [1.10.2017].oraz Doktryna Wojenna Federacji 
Rosyjskiej, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf [1.10.2017].

187. A. Zapałowski, Konsekwencje rozpadu Ukrainy dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] 
Ukraina i Europ Wschodnia – geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, Instytut Geopolityki, 
Częstochowa 2014, s. 161.

188. Żyrinowski proponuje Polsce udział w rozbiorze Ukrainy. „Zachodnie ziemie są bardziej 
polskie”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zyrinowski-proponuje-polsce-u-
dzial-w-rozbiorze-ukrainy-zachodnie-ziemie-sa-bardziej-polskie,408953.html [1.10.2017].
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świata 189. Obok Syrii i Donbasu znalazł się wąski pas pomiędzy Białorusią 
a Obwodem Kalingradzkim Federacji Rosyjskiej, tzw. przesmyk suwalski. 
Ma on długość około 70 km. Jego ewentualne przejęcie przez Rosję będzie 
skutkowało po pierwsze odcięciem drogi lądowej do krajów bałtyckich, 
będących członkami NATO i UE, a po drugie poprzez terytorium Biało-
rusi de facto uzyska się lądowe połączenie eksklawy kalingradzkiej z Rosją. 
Prezydent Estonii Thomas Hendrik Ilves porównał nawet ten rejon do 

„przesmyku Fulda”, czyli okolic miasta Fulda we wschodnich Niemczech, 
które miały być wykorzystane do ewentualnej sowieckiej agresji na RFN. 
Teraz nową Fuldą miałyby być Suwałki 190.

Taki scenariusz wydawać się może mało realny, niemniej nie można go 
wykluczyć, a Rosja robi dużo, by taki scenariusz rozpatrywać. Pierwszym 
takim przykładem były ćwiczenia wojskowe sił rosyjskich i białoruskich 

„Zapad 2009”. Ćwiczono kilka wariantów walki ofensywnej: desant na plaże 
imitujące polskie wybrzeże, stłumienie powstania wywołanego na Białorusi 
przez polską mniejszość na Grodzieńszczyźnie, czy atak nuklearny na Polskę 
(oficjalnie testy strategicznych bombowców)  191. Scenariusz polskiego po-
wstania wydaje sie być już całkiem abstrakcyjny, bo nie ma żadnych ruchów 
separatystycznych na Białorusi, nawet w kontekście pewnego kryzysu wokół 
Związku Polaków na Białorusi 192. Dość podobny przebieg miały ćwiczenia 
z 2013 r. „Zapad 2013” 193, ćwiczono inwazję na Polskę i państwa bałtyckie. 
Szwedzki dziennik „Svenska Dagbladet” podał, że według oficjalnych in-
formacji wzięło w nich udział ponad 22 000 żołnierzy, zaangażowanych 
było ponad 530 pojazdów pancernych, w tym 80 czołgów, ponad 50 sztuk 
systemów artyleryjskich i rakietowych, około 90 samolotów (Su-24 , Su-25 , 

189. Ważne! NATO traktuje „przesmyk suwalski” jako możliwy punkt zapalny! Czy będzie odpo-
wiednio chroniony?, https://wpolityce.pl/swiat/276239-wazne-nato-traktuje-przesmyk-su-
walski-jako-mozliwy-punkt-zapalny-czy-bedzie-odpowiednio-chroniony?strona=1 [1.10.2017].

190. Granica polsko-litewska narażona na rosyjską agresję? Washington odtajnił mapę, ht-
tps://www.wprost.pl/swiat/522725/Granica-polsko-litewska-narazona-na-rosyjska-a-
gresje-Washington-odtajnil-mape.html [1.10.2017].

191. P.A. Maciążek, Rosyjska odpowiedź, http://www.defence24.pl/6234,rosyjska-odpowiedz 
[1.10.2017].

192. K. Grzegrzółka, Postać tygodnia – Andżelika Borys, https://www.wprost.pl/139812/PO-
STAC-TYGODNIA-Andzelika-Borys [1.10.2017].

193. W. Głowacki, Manewry Zapad 2013: Armie Putina i Łukaszenki trenują wojnę z Polską, 
http://www.polskatimes.pl/artykul/998794,manewry-zapad-2013-armie-putina-i-luka-
szenki-trenuja-wojne-z-polska,id,t.html [1.10.2017].
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Su-34 , MiG-29 i inne), śmig,łowce i 10 okrętów Floty Bałtyckiej. Faktycznie 
jednak w manewrach brało udział 70 tys. żołnierzy 194.

W roku 2017 odbyły się kolejne ćwiczenia „Zapad 2017”, oficjalnie brało 
w nich udział ok. 12 000 żołnierzy. Faktycznie odbywało się kilka ćwiczeń, 
sprawdzono również zdolności mobilizacyjne Zachodniego Okręgu Wojsko-
wego, powołując do służby ok. 100 000 rezerwistów. Podanie takiej liczby 
uczestników ćwiczeń dało Rosji możliwość niedopuszczenia obserwatorów 
międzynarodowych i tym lepszego zbudowania atmosfery podejrzliwości. 
Doradca byłego sekretarza generalnego NATO Chris Donnelly, szef The 
Institute for Statecraft (Wielka Brytania), uznał, że te ćwiczenia wojskowe 
były jaskrawym przykładem kremlowskiej wojny hybrydowej. 

„Celem ćwiczeń wojskowych Zapad 2017 jest nie tylko demonstracja siły 
militarnej, ale to presja psychologiczna, która pomaga rozpowszechniać 
strach i atmosferę niestabilności w regionie” 195.

Sukces Rosji polega na tym, że rzeczywiście strach wywołała, czego 
skutkiem była decyzja o rozlokowaniu sił NATO w państwach bałtyckich 
i w przesmyku suwalskim właśnie, konkretnie w Orzyszu.

 „Bierzemy pod uwagę to wyzwanie przy naszym planowaniu wojsko-
wym. Jesteśmy świadomi istnienia przesmyku suwalskiego. Wiemy, jak 
sobie z tym faktem poradzić. To jeden z powodów, dla których NATO 
odpowiada na wyzwania w sposób, w jaki to czyni” – powiedział Jens 
Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, odnosząc się do rozmieszczenia 
batalionów. 

Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Po pierw-
sze, ilość rozlokowanego wojska, dokładnie cztery wielonarodowe ba-
talionowe grupy bojowe, czyli do czterech tysięcy żołnierzy. W samym 
przesmyku po polskiej stronie są to głównie Amerykanie, którzy sami 
przyznają, że zgromadzone tu siły nie mają większego znaczenia stra-
tegicznego. Portal Politico opublikował wyniki raportu wewnętrznego 
na temat przygotowania do ewentualnego odparcia ataku rosyjskiego. 
Zwłaszcza zwrócono uwagę, że o ile pojazdy typu Humvee 173. Brygady 
Powietrznodesantowej sprawdzą się w Afganistanie, o tyle przy starciu 

194. „Zapad -2013”- ćwiczono uderzenie na Polskę i państwa bałtyckie”, https://kresy24.pl/za-
pad-2013-cwiczono-uderzenie-na-polske-panstwa-baltyckie/ [1.10.2017].

195. С. Челутк, Подробный анализ учений «Запад» показывает, как себя видит Россия, ht-
tps://ru.delfi.lt/news/live/podrobnyj-analiz-uchenij-zapad-pokazyvaet-kak-sebya-vidit-

-rossiya.d?id=75775823 [1.10.2017].
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z rosyjskimi siłami pancernymi nie mają żadnych szans 196. W wspomi-
nanym Orzyszu stacjonuje 2. Pułk Kawalerii, dysponujących 67 wozami 
bojowymi Stryker  197, których główną zaletą jest… mobilność. Kolejnym 
bardzo istotnym problemem jest fakt, że cały ten obszar jest w zasięgu 
artylerii rosyjskiej. Przy dość dobrej obronie przeciwlotniczej i przeciwra-
kietowej, właściwie działanie w tym rejonie jest, delikatnie to ujmując, 
trudne. Dlatego też wyraźny jest podział jednostek na samodzielne związki 
znajdujące się w miejscu bezpośredniego zagrożenia i część „cięższych” 
jednostek, choćby pancernych – w pewnym oddaleniu od zagrożonego ob-
szaru, aby zapewnić im swobodę manewru i uzyskanie głębi strategicznej. 
Należy też zwrócić uwagę, że w momencie gdy sojusznicy dyslokują swoje 
oddziały pancerne w Żaganiu, Polska w tym samym czasie swoje oddziały 
przemieszcza bliżej strefy zagrożenia, ograniczając sobie zdolności ma-
newrowe  198. Mało tego, polskie MON twierdzi, że przyczyną jest fakt, że 
34. Brygadę Kawalerii Pancernej oddziela od prawdopodobnego regionu 
wystąpienia konfliktu zbrojnego kilkaset kilometrów i liczne przeszkody 
terenowe, w tym rzeki. Tymczasem dla Amerykanów, jak widać, nie ma 
tego problemu. W każdym razie należy ocenić, że łącznie z odwodami, 
siły zgromadzone dla obrony tego odcinka są raczej mizerne. Wszystko 
wskazuje, że obrano tu raczej taktykę psychologicznego wsparcia niż 
realnej pomocy militarnej. Najbardziej prawdopodobne jest traktowanie 
obecności tych wojsk jako swoistych zakładników. Tutaj trafną wydaje 
się pewna anegdota – ponoć kiedyś zapytano pewnego przywódcę za-
chodnioeuropejskiego: „Ilu żołnierzy amerykańskich jest potrzebnych 
w Europie”? Przywódca odpowiedział: „Jeden, jeżeli Związek Sowiecki 
go zabije”  199. Być może teraz założenia są takie same. Natomiast Rosja 
otrzymuje dokładnie to, co chciała. Nie dziwi więc komunikat, że wzrost 

196. W. Morgan, US Army unprepared to deal with Russia in Europe, http://www.politico.eu/
article/us-army-unprepared-to-deal-with-russia-in-europe/ [1.10.2017].

197. Batalion armii amerykańskiej w Orzyszu. Ponad 800 żołnierzy z USA, http://www.defen-
ce24.pl/460428,batalion-armii-amerykanskiej-w-orzyszu-ponad-800-zolnierzy-z-usa 
[1.10.2017].

198. MON o przeniesieniu Leopardów do Wesołej: „Niskie ukompletowanie 34 Brygady, wcze-
śniejsze decyzje - błędne”, http://www.defence24.pl/569357,mon-o-przeniesieniu-le-
opardow-do-wesolej-niskie-ukompletowanie-34-brygady-wczesniejsze-decyzje-bledne 
[1.10.2017].

199. Potrzeba wojsk NATO na Suwalszczyźnie – mówi dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, http://
www.suwalki24.pl/article/1,potrzeba-wojsk-nato-na-suwalszczyznie---mowi-dr-grze-
gorz-kostrzewa-zorbas [1.10.2017].
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napięć pomiędzy Wschodem a Zachodem, według Rosji, spowodowany 
jest rozszerzeniem NATO o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, a tak-
że rozlokowaniem w Polsce i krajach bałtyckich kilku tysięcy żołnierzy, 
a kolejnym argumentem są np. ćwiczenia „Trident Juncture 18” w których 
uczestniczyć ma nawet 35 tys. wojskowych 200. A Rosja przecież w ramach 
ćwiczeń „Zapad 2017” ćwiczyła tylko dwunastoma tysiącami żołnierzy…

Niemniej zwrócenie uwagi na problem zabezpieczenia przesmyku suwal-
skiego stało się dobrym egzaminem dla samego NATO. Pokazało też wiele 
niedociągnięć, które mogą w razie rzeczywistego zagrożenia okazać się 
poważnymi. Gen. Ben Hodges wskazał, że państwa członkowskie nie mają 
odpowiednich instrumentów, by w sposób sprawny przerzucać wojska 201. 
I te problemy nie są rozwiązywane, kuriozalnym był przypadek zatrzy-
mania składu kolejowego 19 września 2017 r. z amerykańskimi czołgami, 
po zahaczeniu o wiatę na dworcu kolejowym 202. Gospodarze muszą być 
przygotowani do przyjęcia pomocy. Ale przede wszystkim muszą posiadać 
odpowiedni potencjał odstraszenia i odparcia, bo w przeciwnym razie może 
mieć to bardzo negatywne skutki pomimo obecności wojsk sojuszniczych. 
Zwłaszcza dotyczy to potencjału logistycznego i w przypadku konkretnie 
Polski, warstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, ale też 
obrony przeciwpancernej, zwłaszcza mając na baczeniu specyfikę taktyki 
i uzbrojenia przeciwnika. Dlatego też jest potrzeba posiadania arsenału 
różnego typów przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk), granat-
ników, zapór minowych, amunicji artyleryjskiej, kinetycznych pocisków 
czołgowych itd. Zwłaszcza, że historia uczy, że zobowiązania sojusznicze 
nie zawsze są wypełniane. 

Pomysł na wspólną obronę państw bałtyckich i Polski, przede wszyst-
kim przed Rosją, nie jest pomysłem zupełnie nowym. Już wiosną 1919 

200. „Guardian”: Litwa obawia się ataku na Przesmyk Suwalski, http://www.rp.pl/Polity-
ka/170829499-Guardian-Litwa-obawia-sie-ataku-na-Przesmyk-Suwalski.html#ap-1 
[1.10.2017].

201. Prof. Szeremietiew: Przesmyk suwalski to kluczowe miejsce, jeśli Rosja zechce rozpocząć 
wojnę. NASZ WYWIAD, https://wpolityce.pl/polityka/267697-prof-szeremietiew-przesmy-
k-suwalski-to-kluczowe-miejsce-jesli-rosja-zechce-rozpoczac-wojne-nasz-wywiad 
[1.10.2017].

202. Dziesięć amerykańskich wozów bojowych uszkodzonych pod Toruniem, http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/amerykanski-transport-wojskowy-uszkodzony-na-dwor-
cu-zahaczyl-o-wiate,773970.html [1.10.2017].
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roku powstały zręby koncepcji Związku Bałtyckiego, głównie za sprawą 
estońskiego ministra spraw zagranicznych Jana Proskowa i Leona Wasi-
lewskiego  203. Pomysł z polskiej strony był pewnym nawiązaniem do pił-
sudczykowskiej koncepcji federalistycznej, z tą różnica, że już pogodzony 
z pewnymi faktami politycznymi, jakimi była niepodległość Litwy, Łotwy 
i Estonii. Tym samym Polska musiała traktować te państwa jak równe sobie. 
Rozmowy toczyły się już od sierpnia 1919 r. w Rydze, następnie w Talli-
nie i Dorpadzie. Uczestniczyła w nich również strona fińska. Głównym 
jednak problemem była niechęć Litwinów do Polski i sprzeczne interesy 
tych państw. 31 sierpnia 1920 r. udało nawet się podpisać układ pomiędzy 
Polską, Łotwą, Estonią, Finlandią i Ukraińską Republika Ludową, niestety 
umowy nie zostały ratyfikowane, również by nie drażnić Francji, która 
jeszcze wówczas nie uznawała państw bałtyckich. Sytuacja nieco zmieniła 
się w wyniku podpisania Traktatów Ryskich, niemniej nadal pojawiały się 
propozycje współpracy wojskowej, choćby ze strony Estonii czy nawet 
Finlandii. Polska w większym stopniu zakładała przydatność sojuszników 
przy ewentualnym konflikcie w kontekście ich dostępu do morza i moż-
liwości rozciągnięcia frontu, możliwie że również pomocy kilkunastu 
dywizji. Koncepcja Związku Bałtyckiego nie była jednak możliwa do zreali-
zowania nadal ze względu na animozje polsko-litewskie, ale też grę Rosji 
Sowieckiej, która uważała ewentualną współpracę państw tego regonu 
za wymierzoną przeciw niej. Dość skutecznie odstraszała też Finlandię. 
17 marca 1922 doszło do podpisania konwencji pomiędzy Rosją właśnie, 
a tymi państwami, która to potwierdzała pokojowe zamiary podjętej współ-
pracy  204. Inną próbą nieodpuszczenia do zawiązania bliższej współpracy 
w ramach Związku Bałtyckiego było podpisywanie umów bilateralnych 
Rosji z każdym z państw i de facto rozbijanie ich wspólnej polityki, choćby 
w stosunku do niej. Kolejnym graczem utrudniającym współpracę okazały 
się Niemcy, które lansowały pomysł tzw. „wielkiego” Związku Bałtyckiego, 
który obejmowałby również Szwecję, Norwegię i Litwę. Mimo pewnego 
zainteresowania Polski współpracą wojskową z Łotwą i Estonią ostatecznie 

203. L. Wyszczelski, Polska mocarstwowa: wizje i koncepcje obozów politycznych II Rzeczypo-
spolitej: Międzymorze, federalizm, prometeizm, kolonie i inne drogi do wielkości, Bellona, 
Warszawa 2015, s. 141.

204. Ibidem, s. 152.



78 Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja78

pomysł Związku Bałtyckiego umarł w roku 1924. Animozje okazały się 
silniejsze niż obawa przed Rosją  205.

Te animozje wcale nie są obecnie już tylko historią. Agnia Grigas zauwa-
ża, że sytuacja w tym rejonie komplikują napięcia historyczne i etniczne:

„…które wciąż pozostają dobrze widoczne i mogą potencjalnie być dalej 
eskalowane. Mądrze by było, żeby NATO brało pod uwagę nie tylko ele-
menty wojskowe, ale także te szersze historyczne i kulturowe problemy 
w regionie” 206.

Jaki jest zatem potencjał obronny państw bałtyckich i Polski, przy zało-
żeniu braku wsparcia państwa sojuszniczych? Poniższa tabela przedstawia 
wydatki na obronność poniesione w roku 2016.

Kraj Wydatki w mld USD na 2016 r.

Polska 9340

Litwa 407

Łotwa 636

Estonia 502

Łącznie: 10885

Rosja 69245

Łączne wydatki tych państw są sześć i pół razu mniejsze niż wydatki Rosji, 
jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na potencjalnie wyższą siłę nabywczą 
pieniądza w Rosji. Ta opiera się głównie na własnym przemyśle obronnym, 
tańszym sprzęcie niż na Zachodzie i niższych kosztach własnych (choćby 
kwestia wynagrodzeń).

205. Więcej na temat Związku Bałtyckiego: A. Skrzypek, Związek Bałtycki: Litwa, Łotwa, Estonia 
i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919-1925, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1972.

206. A. Grigas, Putin’s next land grab: the Suwalki Gap, http://www.newsweek.com/putin-rus-
sia-suwalki-gap-426155 [1.10.2017].

Tabela nr 1. Wydatki Polski 
i państw bałtyckich oraz Rosji 
na obronność.

Źródło: https://www.sipri.org/
databases/milex [1.10.2017].
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Kolejną możliwością jest zestawienie posiadanej broni i potencjału obron-
nego 207:

Kraj czołgi samoloty 
bojowe

siły 
morskie*

miejsce 
w rankingu**

współczynnik

Polska 1065 99 83 19 0,3831

Litwa 0 0 12 95 1,9358

Łotwa 0 0 18 103 2,1922

Estonia 0 0 6 110 2,3326

Łącznie: 1065 99 119 862 1,7109

Rosja 20216 806 352 2 0,0929

Tabela nr 2. Potencjały obronne Polski i państw bałtyckich oraz Rosji
Źródło: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp [1.10.2017].

* Obejmuje wszelkie jednostki pływające i latające w służbie marynarki wojennej. 
** Potencjalne miejsce w rankingu przy uwzględnieniu połączonych potencjałów.

Oczywiście powyższe zestawienie niesie ze sobą wiele zastrzeżeń natury 
metodologicznej – sam sposób definiowania czołgów czy sił morskich, 
relacji ilości do jakości czy nawet określenia sposobu obliczania poten-
cjału – niemniej może być to narzędzie stosunkowo użyteczne. Przede 
wszystkim pokazuje bezbronność krajów bałtyckich, nie posiadają one 
w ogóle sił pancernych, lotnictwa (stąd choćby misja Baltic Air Policing  208), 
ale i liczebność armii jest bardzo skromna. Kraje bałtyckie zresztą dotych-
czas niespecjalnie przejmowały się swoją obronnością, wystarczy przypo-
mnieć, że jeszcze do 2015 roku wydawały poniżej 1 % PKB na obronność 
(wyjątkiem była Estonia 209). O ile można mówić o swoistej „fetyszyzacji” 

207. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp [1.10.2017].

208. Więcej: D. Kasprzycki, Baltic Air Policing – współpraca w ramach ochrony przestrzeni 
powietrznej NATO, http://bezpiecznelotnisko.pl/index.php/artykuly/43-baltic-air-policing-

-wspolpraca-w-ramach-ochrony-przestrzeni-powietrznej-nato [1.10.2017], tam też biblio-
grafia, oraz: https://airpolicing.wp.mil.pl/pl/33.html [1.10.2017].

209. Za: https://www.sipri.org/databases/milex [1.10.2017].
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przelicznika wydatków w stosunku do PKB, to w tym przypadku mamy do 
czynienia z naprawdę minimalnymi wydatkami, bo i PKB nie jest wszak 
imponujące. Tym samym, mając jeszcze na baczeniu olbrzymie wyzwanie 
w postaci ograniczonego dostępu lądowego, budowanie obecnie jakichkol-
wiek struktur obronnych w oparciu o ten potencjał mija się z celem. Można 
nawet zaryzykować tezę, że jest to jedynie znaczące osłabienie polskiego 
bezpieczeństwa. Jedynym wyjściem jest oparcie się na szerszym porozu-
mieniu, jakie daje NATO, a zwłaszcza Stany Zjednoczone. Na szczęście 
te widzą w tej części świata swoje interesy geopolityczne, głównie chęć 
kontroli tego sworznia geopolitycznego i swoistej separacji Niemiec i Rosji. 
Niemniej jednak należy pamiętać, że nie są to interesy żywotne USA i mogą 
się szybko zmienić, a bardzo ważnym ostrzeżeniem musi być wypowiedź 
doradcy Donalda Trumpa Newta Gingricha, który w chwili niekontrolowanej 
szczerości powiedział, że Estonia, jako przedmieścia Petersburga nie jest 
do obrony 210. I rzeczywiście patrząc na znaczne ograniczenia w możliwości 
zabezpieczenia logistycznego na Bałtyku i drogą lądową (przesmyk su-
walski), jedyną gwarantem bezpieczeństwa tych państw jest odstraszenie 
Rosji za pomocą USA.

Międzymorze i Trójmorze

Casus foederis to wielka nauczka, jaką powinniśmy wyciągnąć z historii. Nie 
ma dzisiaj większych wątpliwości, że w roku 1939 nasi sojusznicy w postaci 
Wielkiej Brytanii i Francji nie mieli zamiaru iść Polsce z pomocą. Mało tego, 
można zaryzykować tezę, że Francja nawet była zadowolona, że agresja 
została skierowana na wschód, a nie w jej kierunku. Są też poważne pod-
stawy by twierdzić, że tak Paryż, jak i Londyn wiedzieli o porozumieniu 
radziecko-niemieckim 211. Tym samym musimy pamiętać, że po pierwsze 
należy liczyć na siebie, po drugie mimo przynależności do NATO musimy 
rozwijać własne koncepcje geostrategiczne. Zawłaszcza że Traktat Wa-
szyngtoński 212 nie jest gwarantem, pozostawiając stronom sporą swobodę 

210. „Estonia to przedmieścia Petersburga”. Mógł być prezydentem USA, wątpi w pomoc 
NATO, https://www.wprost.pl/swiat/10016115/Estonia-jest-na-przedmiesciach-Petersbur-
ga-Amerykanski-polityk-broni-stanowiska-Trumpa-ws-NATO.html [1.10.2017].

211. Historyk: Alianci o wiedzieli o planach 17 września, rozmowa z prof. Wojciechem Mater-
skim,  http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/historyk--alianci-o-wiedzieli-o-planach-

-17-wrzesnia,96167,1,1.html [1.10.2017].

212. https://www.bbn.gov.pl/download/1/15754/TraktatPolnocnoatlantycki.pdf [1.10.2017].
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w doborze użytych środków do pomocy. Na marginesie dodajmy, że Układ 
Warszawski wprowadzał swoisty mechanizm pomocy, art. 4. zawierał zapis 
o zastosowaniu środków „niezbędnych”, art. 5. Traktatu Waszyngtońskiego 
mówi tylko o „koniecznych” według strony  213. Odkładając jednak spory 
semantyczne, należy zwrócić uwagę, że NATO już dwukrotnie nie zdecydo-
wało się na pomoc, dwukrotnie w stosunku do Turcji. Pierwszy raz przed II 
wojną w Iraku i ostatnio po zestrzeleniu rosyjskiego samolotu nad Syrią 214. 

Sworzeń geopolityczny leży pomiędzy dwom mocarstwami tj. Niemcami 
i Rosją. Te pierwsze zaczęły lansować własną koncepcję kontroli tego rejonu. 
Tak powstała koncepcja Friedricha Naumanna i skonstruowania „Mitte-
leuropy”, choć za prekursora tego pomysłu można uznać Friedricha Lista. 
Koncepcja ta opierała się bardziej na założeniach realizacji pewnych aspiracji 
politycznych i ekonomicznych niż była odbiciem faktycznych podziałów 
geograficznych. Niemcy zdawali sobie sprawę, że połączenie wszystkich 
rozsianych po Europie enklaw etnicznie niemieckich jest niemożliwe. Na-
tomiast jest możliwym stworzenie poczucia wspólnego interesu. Niemcy 
chciały zatem ten teren podporządkować sobie ekonomicznie. Mając już na 
wstępie przewagę ekonomiczną, przemysłową, technologiczną mogły szyb-
ko przejąć kontrolę nad gospodarkami państw tego regionu, nazwanego po 
prostu Europą Środkową. Ponadto był to duży rynek zbytu, co też było waż-
nym argumentem. Ekspansja niemiecka, czy to militarna czy ekonomiczna, 
oczywiście zderzała się tutaj z Rosją wychodzącą z Heartlandu, co genero-
wało konflikt, ale też jednak przy połączeniu sił współpraca Moskwa-Berlin 
dawała szanse na stworzenie bytu (koncepcja Eurazizmu) –  powstania 
mocarstwa, które mogło mieć znaczenie światowe. Wydaję się tym bardziej 
zasadnym twierdzenie, że zaangażowanie się USA w I wojnę światową nie 
było tyle spowodowane empatią dla Francuzów czy Brytyjczyków, co wła-
śnie obawą przed współpracą Niemców i przywiezionymi właśnie z Berlina 
komunistami z Moskwy. To po traktacie brzeskim USA włączyły się aktywnie 
do wojny. Również koncepcja Unii Europejskiej, a zwłaszcza waluty euro, 

213. Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, 
Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokra-
tyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjali-
stycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 
14 maja 1955 roku.,  Dz.U. 1955 nr 30 poz. 182.

214. Luksemburg: Jeśli Turcja zaatakuje Rosję, NATO nie pomoże Ankarze, http://forsal.pl/ar-
tykuly/923886,luksemburg-jesli-turcja-zaatakuje-rosje-nato-nie-pomoze-ankarze.html 
[1.10.2017].



82 Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja82

była po myśli USA, gdyż dawało to Niemcom możliwość swobodnej eks-
ploracji ekonomicznej tego, co sami nazwali Mitteleurope, a jednocześnie 
Francja czy Wielka Brytania równoważyły potęgę Niemiec. 

Europa Środkowa podzielona na małe etniczne państwa miała duży pro-
blem, by zaistnieć jako niezależny byt polityczny. Niemniej część polityków 
i naukowców dostrzegła, że nie musi być skazana na pochłonięcie, czy to 
przez Rosję, czy Niemcy. Tak powstała koncepcja Międzymorza. Powszechnie 
przypisywana jest Józefowi Piłsudzkiemu, tymczasem raczej za autora należy 
uznać Józefa Becka. Już w 1934 r. postanowił on rozpocząć rozmowy z krajami 
położonymi na południe od Polski, aż po Turcję. O ile mieliśmy już umowę 
o współpracy z Rumunią, o tyle reszta nie była eksplorowana. Przyczyną było 
m.in. przekonanie, że główne zagrożenie dla Polski stanowiło ZSRR. Piłsudzki 
nie dostrzegał zagrożenia niemieckiego, takie powstało dopiero po przejęciu 
władzy przez Hitlera, a to dawało fundament do współpracy z Belgradem czy 
Budapesztem. Niestety prace nie szły w takim tempie, jak można było sobie 
życzyć. Największym problemem było pozyskanie Czechosłowacji, z którą 
Polska miała zatargi graniczne, a już nie trzeba wspominać, że aneksja Zaolzia 
zakończyła temat. Ponadto w tym rejonie działała tzw.„Mała Ententa” 215, która 
nie była zainteresowana współpracą z Polską, obawiając się też przejęcia przez 
nią kontroli. Pewną nadzieją napawała wizyta J. Becka w Belgradzie w maju 
1936, który uznał, że znalazł tam zrozumienie:

„…chodziło mi o wytworzenie pewnej wspólności myślenia i działania 
tych państw wschodniej Europy, które nie pretendują do roli mocarstw 
światowych, ale równocześnie nie chcą być tych mocarstw klientami” 216.

Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Polska nawet pod presją eks-
pansji niemieckiej nie była w stanie zjednać sobie sojuszników w obszarze 
Międzymorza. Sny o mocarstwowości prysły, koncepcja jednak przetrwała.

„Między Niemcami a Rosją nie może utrzymać swojej niepodległości mała 
Polska o 25 czy 37 milionach obywateli. Niepodległość na tym obszarze 
mógłby utrzymać tylko zespół ściśle współpracujących państw, liczących 
w sumie 80-100 milionów obywateli, na terytorium miliona km²” 217.

215. Więcej: M. Ádám, The Little Entente and Europe (1920-1929) [transl. by Mátyás Esterházy], 
Akadémiai Kiadó,  Budapest 1993; A. Essen, Polska a Mała Ententa: 1920-1934, PWN, War-
szawa-Kraków 1992.

216. J. Beck, Ostatni raport; (przedm.). M. Wojciechowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1987, s. 116.

217. J. Łojek, Idea federacyjna J. Piłsudzkiego, „ABC”, 1987,nr 5, s.15, [za:] M. Boruta, „Między-
morze” w myśli politycznej ośrodków emigracji narodów Europy Środkowej i Wschodniej 
w latach 1945-1985, Towarzystwo Pomost, Kraków 1998, s. 4.
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Koncepcja Międzymorza cieszyła się wielką popularnością w polskich 
środowiskach emigracyjnych na przełomie lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych, ale dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nabra-
ła jakiś bardziej konkretnych kształtów. Tak w 1979 r. podpisano umowę 
o współpracy między polskim rządem na emigracji a rządem Wolnej Ukrainy, 
kolejne przykłady współpracy to już lata osiemdziesiąte i porozumienia pod-
pisywane z przedstawicielami emigracji czechosłowackiej czy estońskiej 218. 
To, co jednoczyło państwa, to jarzmo sowieckie. Chrześcijańska Służba 
Wyzwolenia Narodów z Franciszkiem Blachnickim na czele zaznaczała, że 
narody Europy Środkowo-Wschodniej zostały historycznie i geopolitycznie 
naznaczone wspólnotą losu, która sprawia, że nie mogą one w oderwaniu od 
siebie rozwiązywać swoich podstawowych, egzystencjalnych problemów 219. 
Problem historycznych negatywnych doświadczeń był widziany, powstały 
w 1982 Ruch Społeczno-Polityczny „Pomost” zaznaczał, że:

„W historii stosunków między Polakami a  innymi narodami Europy 
Środkowo-Wschodniej zapisanych jest wiele ciemnych kart. Sporo z nich 
powstało z naszej winy. Wyrastamy z pokolenia, dla którego jest to już 
tylko historia, choć często bolesna i tragiczna. Nie chcemy żywić żadnych 
uprzedzeń czy niechęci. Przeciwnie – pragniemy zbliżenia oraz lepszego 
wzajemnego poznania z naszymi sąsiadami i ich kulturą, pragniemy współ-
działania z nimi dla naszej wspólnej sprawy” 220.

W Rzymie w latach czterdziestych powstał Środkowo Europejski Klub 
Federalny. Działacze uważali, że narody tej części Europy łączy nie tylko 
chwilowa wspólnota losów, ale tradycje, i uczucia religijne, często wspomi-
nana walka o wolność, ustroje oparte na poszanowaniu wolności jednostki, 
powiązania z kulturą Zachodu – to wszystko buduje poczucie wspólnoty. 
Zarówno czynniki zewnętrze, jak i bardzo istotne czynniki duchowe dyk-
tują konieczność tworzenia jedności politycznej dla obrony i wspólnego 
rozwoju. Celem było stworzenie bytu politycznego opartego na równości, 
zgodnej polityce zagranicznej, rozporządzającym siłą zbrojną, stojącej na 
straży pokoju 221.

218. M. Boruta, „Międzymorze” w myśli…, op.cit., s. 5.

219. Ibidem, s. 8.

220. Platforma polityczna Ruchu Społeczno-Politycznego „Pomost”, Chicago, 1984, nr 21, s.8, 
za: Ibidem, s. 10.

221. Ibidem, s. 1.
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Po odzyskaniu suwerenności powrócono do tej koncepcji, głównie w śro-
dowisku Kongresu Polski Niepodległej. Tomasz Szczepański tak pisał:

„Granice między Ukrainą, Białorusią, Łotwą, Estonią, Finlandią a Rosją 
to granice nie tylko państw, lecz cywilizacji. Linia wyznaczona przez te gra-
nice oddziela kraje pozostające w kręgu oddziaływania Europy Zachodniej 
od Rosji – państwa, które miało własną drogę rozwojową i własny system 
wartości rządzących życiem publicznym” 222. 

Międzymorze to obszar, który łączy wspólne doświadczenie eksploracji 
przez Niemcy i Rosję (dawnej też Szwecję i Turcję). To poczucie wspólnego 
losu powinno jednoczyć. Innym czynnikiem jest wspólnota kultury, historii 
czy to Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czy Monarchii Habsburskiej, po 
oczywiście doświadczenie komunizmu, wszak ponoć w całym tym rejonie 
powszechnie rozumie się dowcipy o Radiu Erewań. Działacze KPN wska-
zywali, że Rosja wówczas za słaba (można zaryzykować, że nadal słaba) nie 
była zagrożeniem bezpośrednim, ale mogła zdobywać wpływy w tej części 
poprzez grę polityczną na sprzecznościach między państwami regionu, 
zwłaszcza na zaszłościach historycznych czy animozjach etnicznych. Ta-
kie rozbijanie jedności jest w interesie tego państwa, by Międzymorze nie 
zaczęło funkcjonować jako spójna całość  223. Ale i Niemcy mają tu swoje 
niezmienne interesy – o ile ekspansja militarna jest wykluczona, o tyle 
ekspansja ekonomiczna i kulturowa jak najbardziej jest realizowana.

Pewnymi przejawami zrozumienia koncepcji współpracy były takie 
inicjatywy jak: CEFTA 224, Inicjatywa Środkowoeuropejska 225 czy Grupa 
Wyszehradzka 226. Ale też trzeba zauważyć, że były to inicjatywy powstałe 
głównie jako pewna droga do integracji europejskiej niż nastawione na 

222. T. Szczepański, Międzymorze: polityka środkowoeuropejska KPN, Dział Poligrafii KPN, 
Warszawa 1993, s. 3.

223. Ibidem, s. 8.

224. Więcej: A. Sołtysińska, P. Czubik, CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu, 
Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1997; CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, 

(red.) P. Bożyk, Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 1996.

225. Więcej: Inicjatywa Środkowoeuropejska 1992-1995, (red.) R. Wąsowicz, Wydawnictwo Sej-
mowe, Warszawa 1996.

226. Więcej: P. Deszczyński, M. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka: współpraca polityczna 
i gospodarcza, A. Marszałek, Toruń 1995;  B. Góralczyk, Współpraca Wyszehradzka: ge-
neza, doświadczenia, PFSM, Warszawa 1999; P. Bukalska, Nowa Grupa Wyszehradzka 
w nowej Unii Europejskiej - szanse i możliwości rozwoju = A new Visegrad Group in the 
new European Union – possibilities and opportunities for development, (tł.) A. Wielopolska, 
Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa  2003.
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tworzenie jakiejś własnej przestrzeni politycznej. Pewnym wyjątkiem jest 
utworzenie Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, działającej jednak w ramach sił 
Unii Europejskiej, a nie obok niej. Decyzja o jej powołaniu zapadła jeszcze 
6 marca 2013 r. W jej skład weszło 950 żołnierzy polskich, Czesi delegowali 
728 osób, Słowacy 466, Węgrzy 639. Uczestniczyło także kilkunastu Ukraiń-
ców 227. Z Polskiej strony była to 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina 
i Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego. Była 
to pierwsza taka wspólna inicjatywa. Wspólnie projekty militarne miały 
albo małą skalę (np. 3. Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy), albo 
kończyły się fiaskiem (np. pomysł wspólnej modernizacji poradzieckich 
śmigłowców 228). 

Jak zauważył Wojciech Lorenz: „Mimo podobnego położenia geopolitycz-
nego czterej sojusznicy inaczej postrzegają np. konieczność podejmowania 
działań w reakcji na rosnącą asertywność Rosji i jej program modernizacji 
sił zbrojnych. Ostatnio jednak obawy o przyszłość NATO i Unii Europej-
skiej pchnęły Polskę, Węgry, Czechy i Słowację do zacieśniania współpracy. 
Wszystkie cztery kraje traktują NATO i sojusz z USA jako główne filary 
swojego bezpieczeństwa, tymczasem USA, zapewniające 70% zdolności 
militarnych NATO, przenoszą swoją uwagę w rejon Azji i Pacyfiku i oczekują 
od Europy wzięcia większej odpowiedzialności za swoje sąsiedztwo i własne 
bezpieczeństwo. Jednocześnie najsilniejsi militarnie sojusznicy w Europie 
z powodu kryzysu dokonują głębokich cięć w wydatkach na zbrojenia” 229.

 Wspomnieć też należy o koncepcjach Lecha Wałęsy, NATO-bis i EWG-bis, 
choć trudno powiedzieć, co autor chciał osiągnąć 230?

Pewną kontynuacją jest obecnie lansowana koncepcja „Trójmorza”. Ma 
ona, póki co, tylko wymiar gospodarczy, ale nie można wykluczyć i dalszego 
rozwoju, zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego. Początków inicjatywy 
należy szukać w 2015 roku podczas spotkania prezydentów Polski i Chor-
wacji, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarović. Pierwszy szczyt grupy 

227. M. Kowalska-Sendek, Wyszehradzka Grupa Bojowa gotowa do działania, http://www.
polska-zbrojna.pl/home/articleshow/18027?t=Wyszehradzka-Grupa-Bojowa-gotowa-

-do-dzialania [1.10.2017].

228. Zostaliśmy ze Słowakami, http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2042120,zostalismy-ze-
-slowakami,id,t.html [1.10.2017].

229. W. Lorenz, Grupa bojowa UE – szansa na przełom we współpracy Grupy Wyszehradz-
kiej?, https://www.pism.pl/files/?id_plik=13380 [1.10.2017].

230. Por: K. Skubiszewski, Stosunki między Polską i NATO w latach 1989–1993 – przyczynek do 
historii dyplomacji w III Rzeczypospolitej, http://www.skubi.net/nato.html. [1.10.2017].
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inicjatywnej odbył się w Dubrowniku 25 i 26 sierpnia 2016 roku. Przyjęto 
tam deklarację, w której wskazano cele współpracy w dziedzinie energetyki 
gazowej, i transportu (Via Carpatia). Projekt ten nie spotkał się z przy-
chylnością ani Niemiec, ani Rosji. „Międzymorze jest symbolem dawnego 
geopolitycznego marzenia wielu Polaków – związku państw, który łączy 
geograficznie Morze Czarne z Bałtykiem” – stwierdził szef działu zagra-
nicznego niemieckiego dziennika „Sueddeutsche Zeitung” Stefan Kornelius 
w opublikowanym niedawno komentarzu. Według autora „państwa Między-
morza [...] łączy autorytarny styl rządzenia, nacjonalizm i izolacjonizm” 231. 
Inaczej patrzą na to Stany Zjednoczone. Dowodem na to było poparcie 
Donalda Trumpa, udzielone poprzez osobiste uczestnictwo w kolejnym 
szczycie. Prezydent USA zwrócił uwagę, że dzięki współpracy w ramach 
Trójmorza kraje biorące udział w tej inicjatywie staną się silniejsze niż kie-
dykolwiek były wcześniej. „Kiedy wasze kraje będą silne, wszystkie wolne 
kraje Europy są silniejsze, zaś Zachód staje się również silniejszy. Nasze 
i wasze kraje mogą przynieść więcej bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu 
wszystkim naszym ludziom” – zaznaczył 232.

W skład Trójmorza wchodzą: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, 
Łotwa, Estonia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia i Austria.  Państwa 
Trójmorza zajmują 28 proc. terytorium UE, zamieszkuje je 22 proc. ludno-
ści, ale generują zaledwie 10 proc. unijnego PKB 233. W inicjatywie też chce 
wziąć udział Ukraina, ale również potencjalnie zainteresowane mogą być: 
Mołdowa, Gruzja, a nawet Azerbejdżan 234.

Andrzej Duda zaznaczył, podczas szczytu w Warszawie z 6 lipca 2017 r.: 
„Głównym naszym przedmiotem zainteresowania jest rozwój infrastruk-
tury i rozwój bezpieczeństwa, budowanie bezpieczeństwa energetycznego 
w naszej części Europy, a w efekcie także i w UE” 235.

231. M. Michałek, Wielki plan małych państw. Jak Trójmorze wzmocni lub podzieli Unię, http://
www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-

-podzieli-unie,106,1968 [1.10.2017].

232. Szczyt Trójmorza z udziałem prezydenta, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wyda-
rzenia/art,664,szczyt-trojmorza-z-udzialem-prezydenta-usa.html [1.10.2017].

233. Szczyt Trójmorza w cieniu wizyty Donalda Trumpa, http://businessinsider.com.pl/polityka/
donald-trump-a-trojmorze-czym-jest-ta-inicjatywa-czlonkowie/9pqycbk [1.10.2017].

234. K. Fedorenko, A. Umland, How to solve Ukraine’s security dilemma? The idea of an In-
termarium coalition in East-Central Europe, https://warontherocks.com/2017/08/how-to-

-solve-ukraines-security-dilemma-the-idea-of-an-intermarium-coalition-in-east-cen-
tral-europe/  [1.10.2017].

235. Szczyt Trójmorza w cieniu…, op.cit.
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Jaki jest jednak faktyczny potencjał militarnego odstraszania państw tego 
regionu, licząc nawet z neutralną Austrią i aspirującą Ukrainą?

Kraj Liczebność 
żołnierzy 
w stałej 
służbie

czołgi samoloty 
bojowe

siły 
morskie

miejsce w 
rankingu

współczynnik

Polska 109 000 1065 99 83 19 0,3831

Litwa 16 000 0 0 12 95 1,9358

Łotwa 9150 0 0 18 103 2,1922

Estonia 5000 0 0 6 110 2,3326

Austria 25 000 56 15 0 53 0,8641

Czechy 22000 123 12 0 32 0,6161

Słowacja 14 650 22 12 0 74 1,3204

Węgry 23250 32 11 0 63 0,9536

Ukraina 182000 2449 39 25 30 0,5664

Rumunia 72750 827 31 48 42 0,7473

Bułgaria 33150 531 15 29 67 1,0486

Chorwacja 18250 72 12 28 68 1,0731

Słowenia 7500 84 0 2 113 2,3869

Łącznie 537 700 5261 246 251 66 1,263092

Rosja 799 000 20216 806 352 2 0,0929

Tabela nr 3. Potencjały obronne Polski i państw Trójmorza oraz Rosji
Źródło: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp [1.10.2017].
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Kraj Wydatki w mld USD na 2016 r.

Polska 9340

Litwa 407

Łotwa 636

Estonia 502

Austria 2862

Czechy 1955

Słowacja 1035

Węgry 1254

Ukraina 3423

Rumunia 2765

Bułgaria 756

Chorwacja 695

Słowenia 404

Łącznie 26034

Rosja 69245

Jak widać potencjał jest 3-4 krotnie mniejszy, ale biorąc pod uwagę poten-
cjał gospodarczy i olbrzymią powierzchnię, można tu mówić o realnej sile. 
Problem polega jednak na czymś innym – na niejednakowym postrzeganiu 
zagrożenia i faktycznej spójności co do ewentualnego przeciwdziałania 
Rosji. Ponieważ ta, widząc pewne animozje wewnętrzne, może to dobrze 
rozgrywać. Po pierwsze, na razie Ukraina nie stanowi interesującego part-
nera, gdyż jej popieranie grozi uwikłaniem w konflikt. Po drugie, Rosja nie 
wszędzie jest postrzegana jako zagrożenie. Czesi czy Słowacy mówią wprost 
o polskiej rusofobii, zresztą mówią tak o Polakach od przynajmniej XIX w., 
nazywając nas „zdrajcami sprawy słowiańskiej”. W 2014 roku rząd Czech, 
jak i Słowacji odmówiły ulokowania na swoim terytorium baz NATO, dla 

Tabela nr 4. Wydatki Polski 
i państw Trójmorza oraz Rosji 
na obronność

Źródło: https://www.sipri.org/
databases/milex [1.10.2017].
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zabezpieczenia wschodniej flanki 236. Mało tego, na Słowacji, przypomnijmy 
która wstąpiła do NATO sześć lat po Polsce, Czechach i Węgrzech, na po-
ważnie dyskutuje się o wystąpieniu z NATO 237. Węgry, których przywódca 
Victor Orban, zaczynał karierę polityczną żądając wyjścia Armii Czerwonej, 
teraz jest głównym sprzymierzeńcem Rosji w Europie. W ostatnim czasie 
Węgry zdecydowały się na współpracę w dziedzinie energii nuklearnej 238 
czy nawet w dziedzinie wojskowości 239. Jak widać, trzon koncepcji Między-
morza/Trójmorza „trzeszczy w szwach”, a jeśli dodamy do tego pretensje 
Czechów do Polaków za 1938 i 1968, Węgrów do Słowaków, Rumunów do 
Węgrów itd., to koncepcja okazuje się ambitną, ale jednak tylko koncepcją 
intelektualną, mało realną.

Śródmorze (?)

Koncepcje sojuszu bałtyckiego czy Trójmorza wydają się dobre wyglądać 
tylko „na papierze”, ale przede wszystkim nie zwiększają w sposób wyraźny 
bezpieczeństwa Polski. Związek Bałtycki nie wnosi nic nowego do potencja-
łu, a nawet sprowadza większe zagrożenie. Jego funkcjonowanie powinno 
wyrażać się tylko we wspólnym lobbingu w szerszych strukturach czy to 
UE czy NATO. Słabością koncepcji Trójmorza jest włączanie do niej państw 
będących w otwartym konflikcie z Rosją (Ukraina, Gruzja), lub państw 
odczuwających takiego zagrożenia. Ale co najistotniejsze, we wszystkich 
tych układach to Polska skazana jest na przywództwo i branie na siebie 
największego wysiłku. Takie porozumienie nie wpływa również znacząco 
na poprawę obronności. O ile udałoby się stworzyć jednolity byt, to fak-
tycznie jego potencjał demograficzny czy terytorialny byłby wystarczającym 
do odstraszenia Rosji. Ale ta, póki co świetnie radzi sobie ze stosowaniem 
metody „dziel i rządź” w tym rejonie. 

236. Czechy i Słowacja nie chcą baz NATO na swoim terytorium, http://www.defence24.
pl/94353,czechy-i-slowacja-nie-chca-baz-nato-na-swoim-terytorium [1.10.2017].

237. L. Palata, Słowacja pójdzie na Wschód? http://wyborcza.pl/1,75399,20380121,slowacja-
-pojdzie-na-wschod.html [1.10.2017].

238. J. Rojewski, Rosyjska elektrownia na Węgrzech? Tak się kończy Międzymorze, http://www.
polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1717956,1,rosyjska-elektrownia-na-wegrzech-tak-sie-

-konczy-miedzymorze.read [1.10.2017].

239. Węgierskie śmigłowce wracają z Rosji, http://www.defence24.pl/641715,wegierskie-smi-
glowce-wracaja-z-rosji [1.10.2017].
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To nie oznacza, że w najbliższym sąsiedztwie nie możemy znaleźć poten-
cjalnych sojuszników – takimi mogą być państwa skandynawskie. Ich zaletą 
jest wysoki rozwój techniki, w tym wojskowej, zbilansowana, nowoczesna 
gospodarka, olbrzymia przestrzeń, dodatkowo trudna do opanowania i wy-
soka świadomość militarna społeczeństwa (doktryna obrony totalnej – total 
defense). Pomiędzy tymi państwami a Polską nie ma też żadnych zatargów 
historycznych (bo raczej nikt nie będzie wypominał Szwedom „Potopu”). 
Ale przede wszystkim, są to kraje które realnie obawiają się Rosji i dla jej 
powstrzymania gotowe są nawet z rezygnacji ze swojego statusu neutral-
ności (Szwecja, Finlandia). 

Przewartościowanie polityki obronnej nastąpiło po wojnie rosyjsko-gru-
zińskiej. Państwa skandynawskie realizowały wówczas doktrynę pauzy stra-
tegicznej (strategic timeout), przejawiającej się znaczną redukcją potencjału 
militarnego, zmniejszeniem wydatków, ale i pewną zmianą w postrzeganiu 
i definiowaniu bezpieczeństwa. Szwecja tuż po II wojnie światowej za 
sprawą ministra spraw zagranicznych Christian Günthera określiła się  
państwem bezaliansowym, to znaczy nieangażującym się w żadne sojusze 
militarne, ale i w wymiarze politycznym unikającym zadrażnień 240. Jeszcze 
dalej musiała pójść Finlandia, która po wojnie z ZSRR musiała w znacznym 
stopniu podporządkować swoją politykę, zarówno obronną, jak i zagranicz-
ną, swojemu sąsiadowi, co nawet zyskało w politologii miano „finlandyzacji” 
(fiń. Suomettuminen) 241. Wraz z upadkiem systemu bipolarnego i choćby 
wstąpieniem w struktury Unii Europejskiej sytuacja zaczęła się zmieniać. 
Inaczej sprawa wyglądała w Danii i Norwegii, które były państwami zało-
życielskimi NATO.

Zmiana podejścia do spraw obronnych jest spowodowana całym sze-
regiem akcji prowokacyjnych ze strony Rosji, choćby: tajemniczy okręt 
podwodny 242, loty samolotów z wyłączonymi transponderami 243, na ska-

240. Więcej: J. Więcławski, Neutralność Szwecji i Finlandii w obliczu integracji z Unią Europejską, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1995, s. 4.

241. Więcej: Finlandization in action: Helsinki’s experience with Moscow, Directorate of
Intelligence , https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/esau-55.pdf [1.10.2017].

242. Tajemniczy rosyjski okręt u wybrzeży Szwecji, http://niezalezna.pl/69373-tajemniczy-ro-
syjski-okret-podwodny-u-wybrzezy-szwecji  [1.10.2017].

243. Rosyjskie samoloty nad Szwecją. Przechwycono dwa bombowce Tu-22M, http://wiado-
mosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/486160,rosyjskie-samoloty-nad-szwecja.html, [1.10.2017]; 
Szwecja i Dania protestują w sprawie rosyjskiego samolotu, http://www.tvn24.pl/wiado-
mosci-ze-swiata,2/rosyjski-samolot-wojskowy-stworzyl-zagrozenie-dla-samolotu-cywil-
nego-dania-i-szwecja-protestuja,498795.html, [1.10.2017].
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żeniu radioaktywnym skończywszy 244. Wydaje się, że obawy są naprawdę 
poważne. Norwedzy głównie martwią się o archipelag Svalbard i ewentualną 
rywalizację w rejonie Arktyki, Finowie znacznie ograniczyli możliwość 
zakupu ziemi przez obcokrajowców, de facto Rosjan, uznając, że może być 
ona użyta do działań hybrydowych  245. Państwa te znacznie modyfikują 
swoje założenia obronne. W planie budżetowym Szwecji na lata 2016-2020 
widoczny jest wzrost wydatków obronnych aż o 10,2 mld koron (około 4,5 
mld PLN) w stosunku do wcześniejszych planów. Minister Obrony Szwecji 
Peter Hultiqvist motywował to ,,pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa 
w ostatnim czasie” i koniecznością „odpowiedzenia z pomocą różnych środ-
ków”. Szwedzcy dowódcy zgłaszają nadal niedoszacowanie planu i wskazują 
na potrzebę uzyskania kolejnych 6,5 mld koron na finansowanie wojska 246.

Wydatki bezpośrednio z nimi związane będą dotyczyły dofinansowania 
obrony cywilnej kraju oraz utrzymania sił znajdujących się na wyspie Go-
tlandia 247. Od września 2016 roku szwedzkie władze zdecydowały o roz-
mieszczeniu tam pododdziałów wojsk lądowych jeszcze zanim wkroczą 
oddziały grupy pancerno-zmechanizowanej. Gotlandia to wyspa, która 
ma ogromne znaczenie w kontrolowaniu wydarzeń mających miejsce na 
Morzu Bałtyckim. Jest idealnym wręcz punktem obserwacyjnym i radio-
lokacyjnym 248.

Wprowadzono obowiązkową służbę wojskową bez względu na płeć i w ten 
sposób poradzono sobie z problemem braku chętnych na dołączenie do 
armii. Obowiązywać ona będzie od 1 stycznia 2018 roku. Szwecja tutaj 
wzoruje się na sąsiedniej Norwegii, łącząc częściowo obowiązkową służbę 
i armię zawodową. Według założeń ma to na celu stworzenie większej armii 
zawodowej kosztem właśnie obowiązkowej służby wojskowej. Poprzednio 

244. Radioaktywne skażenie nad Europą, a największe w Polsce! Możliwe, że Rosjanie testo-
wali ładunki jądrowe,

http://www.polishexpress.co.uk/radioaktywne-skazenie-nad-europa-a-najwieksze-w-pol-
sce-mozliwe-ze-rosjanie-testowali-ladunki-jadrowe,  [1.10.2017].

245. I. Trusewicz, Obcy nie kupią nieruchomości w Finlandii, http://www.rp.pl/Gospodarka/
303039861-Obcy-nie-kupia-nieruchomosci-w-Finlandii.html#ap-1 [1.10.2017].

246. M. Rachwalska, Pół miliarda koron więcej dla szwedzkiego wojska, http://www.defen-
ce24.pl/562783,pol-miliarda-koron-wiecej-dla-szwedzkiego-wojska, [1.10.2017].

247. Ibidem.

248.  Готовясь к нападению России, Швеция создала военную базу на острове Готланд, http://
www.defence24.pl/562783,pol-miliarda-koron-wiecej-dla-szwedzkiego-wojska,http://
www.kavkazcenter.com/russ/content/2015/05/27/109128/gotovyas-k-napadeniyu-rossii-

-shvetsiya-sozdala-voennuyu-bazu-na-ostrove-gotland.shtml, [1.10.2017].
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służba wojskowa została zawieszona w 2010 roku. Ponowne wprowadzenie 
jej wskazuje na większe poczucie zagrożenia w regionie Morza Bałtyc-
kiego 249. Politycy nie ukrywają, że motywacją jest posiadanie silnej armii 
gotowej odeprzeć atak Rosji 250.

W 2015 roku przyjęto nową Decyzję Obronną na lata 2016-2020 (Försvars-
beslutet 2015 251). Za główne wyzwania uznano:

• nacisk na regionalne zarządzanie bezpieczeństwem, ze szczególnym 
uwzględnieniem obrony narodowej i planowania scenariuszy wojen-
nych,

• zwiększenie nacisku na inwestycje w podstawę sił obronnych (takich 
jak wyposażenie osobiste żołnierzy, sprzęt komunikacyjny/CIS, sys-
temy radarowe, transport ciężarowy oraz inne elementy logistyki dla 
sił zbrojnych). Ponadto zapowiedziano zintensyfikowanie szkoleń 
i ćwiczeń,

• utworzenie dodatkowego lekkiego batalionu zmechanizowanego,
• przywrócić obecność regularnych jednostek wojskowych na wyspie 

Gotlandii, w tym stałej kompanii zmechanizowanej, rezerwowej kom-
panii pancernej oraz elementów dowodzenia,

• zmodernizować czołgi i wozy bojowe piechoty oraz zakupić nowe 
moździerze dla batalionów zmechanizowanych,

• zakupić nowe zestawy artylerii samobieżnej (Archer),
• zakupić nowe zestawy mostów pontonowych,
• zakupić nową broń przeciwpancerną,
• wyposażanie batalionów Gwardii Krajowej w nową broń artyleryjską,
• zmodernizować dwie korwety,
• wzmocnić możliwości obrony powietrznej, poprzez dalsze inwestycje 

w samoloty JAS 39, w tym dozbrojenie w rakiety krótkiego i średniego 
zasięgu typu powietrze-powietrze,

• dodatkowo wzmocnić zdolności bojowe sił przeciwpodwodnych,

249. Neutralna Szwecja przywraca pobór do wojska. Rosja wśród powodów, https://www.
wprost.pl/swiat/10044906/Neutralna-Szwecja-przywraca-pobor-do-wojska-Rosja-

-wsrod-powodow.html, [1.10.2017].

250. Русская угроза. Швеция всерьез озабочена русской угрозой и готовится к войне с 
Россией, http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/03/03/114334/russkaya-ugro-
za--shvetsiya-vserez-ozabochena-russkoj-ugrozoj-i-gotovitsya-k-vojne-s-rossiej.shtml, 
[1.10.2017].

251. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, http://data.riksdagen.se/fil/
D7F6A914-0016-4DA6-9C1D-7FA559F67F17, [1.10.2017].
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• inwestycje w rekrutację i utrzymanie stanu osobowego żołnierzy,
• dalsza modernizacja obrony cywilnej,
• aktywne wsparcie dla bezpieczeństwa cybernetycznego 252.

Ale to nie jedyne przejawy reakcji rządu szwedzkiego. 16 grudnia 2016 r. 
media podały informację o wystosowaniu listu przez Państwową Agen-
cję Obrony Cywilnej (MSB) do wszystkich gmin, zobowiązującego je do 
przygotowania planów na wypadek wojny. Jednocześnie podjęto decyzję 
o przyśpieszeniu przerzucenia wojsk na Gotlandię z 2018 na 2017 r. 253. Rów-
nolegle głównodowodzący armii szwedzkiej Michael Byuden  254 przyznał, że 
te działania wynikają z realnego postrzegania możliwości wybuchu wojny 
z Rosją w przeciągu kilku lat 255.

Takie same działania prowadzą pozostałe państwa. Norwegia przyjęła 
plan modernizacyjny na lata 2017-2020. Rozpoczęto reformę sił lotniczych, 
w latach 2017-2025 do służby mają być wprowadzone samoloty F-35A (52 
maszyny), restrukturyzuje się siły lądowe (dozbraja w zakresie obrony prze-
ciwpancernej i dostosowuje do działań w rejonie arktycznym), modernizuje 
się wyposażenie obrony terytorialnej. Wyodrębniono jako nowy rodzaj 
sił zbrojnych wojska specjalne, zainwestowano w obronę cybernetyczną. 
Znacznie zwiększono zaangażowanie morskie, zakupiono nowe okręty 
podwodne 256, morskie samoloty rozpoznawcze i patrolowe. Redefiniuje się 
strategię morską przez włączenie jej do polityki odstraszania, podkreśla się 
konieczność wzmocnienia obecności NATO w regionie Morza Bałtyckiego, 
zwłaszcza w kontekście newralgiczności tego rejonu w relacjach z Rosją 257. 

252. The Swedish Defence Bill 2016-2020, http://www.government.se/government-policy/de-
fence/the-swedish-defence-bill-2016-2020/ [1.10.2017].

253. Власти Швеции приказали всем регионам страны готовиться к войне, http://www.
kavkazcenter.com/russ/content/2016/12/13/113798/vlasti-shvetsii-prikazali-vsem-regio-
nam-strany-gotovitsya-k-vojne.shtml, [1.10.2017].

254. Swedish commander in chief calls Russia main military threat, https://news.am/eng/
news/335639.html [1.10.2017].

255. Więcej na temat zmian w polityce obronnej Szwecji: P. Mazur, M. Targ, Zmiany w strategii 
obronnej Szwecji w odpowiedzi na zagrożenie militarne ze strony Rosji, „Wojny i Konflikty. 
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, 2017, nr 2, s. 60-79.

256. Niemieckie okręty podwodne dla Norwegii, http://www.nowastrategia.org.pl/niemiec-
kie-okrety-podwodne-dla-norwegii/ [1.10.2017].

257. J. Gotkowska, Oslo się zbroi, „Polska Zbrojna”, nr 1 (849) styczeń 2017, s.111-112.
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Finlandia podjęła decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy na czas wojny 
o 50 tys., czyli z 230 tys. do 280 tys. Zgodnie z zapowiedziami rządu w Hel-
sinkach, na wzmocnienie sił zbrojnych władze przeznaczą dodatkowo 55 mln 
euro rocznie, poczynając od 2018 roku. W przyszłości czeka ponadto zakup 
nowych samolotów wielozadaniowych, zastępujących myśliwce F/A-18 Hor-
net (program „HX Fighter”). Zdecydowano o modernizacji wozów BMP-2, 
w tym poprzez zakup polskiego kamuflażu mobilnego grupy Lubawa 258. 

W wydanej niedawno Białej Księdze Finowie przyznają, że w przyszłej 
dekadzie będzie też konieczny zakup nowych systemów obrony powietrznej, 
nadal wzmacniana będzie obrona przeciwpancerna, w tym o broń i amunicję 
przeciwpancerną „nowej generacji”. Dokument wymienia też zakup haubic 
samobieżnych K9 i nowoczesnych systemów zapór, zamykających „lukę” 
w zdolnościach po wycofaniu min przeciwpiechotnych 259. 

Również Dania zaczęła zmieniać swoje podejście. Premier Lars Løkke 
Rasmussen potwierdził w rozmowie telefonicznej z prezydentem-elektem 
Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, że Dania ma zamiar wypełnić 
postanowienia NATO-wskiego szczytu z 2014 roku dotyczące wydatkowania 
na obronność i osiągnąć próg 2 % PKB 260. Zdecydowano o zakupie samolo-
tów F-35A (27 szt.) 261, a także o zakupie transporterów Piranha V, planuje 
się również zakup nowych haubic samobieżnych.

Państwa skandynawskie zdają sobie sprawę z braku możliwości obrony 
samodzielnej 262. Pierwszym pomysłem jest ściślejsze powiązanie, na zasa-
dzie stosunków bilateralnych z USA 263. Dla Norwegii takim zabezpieczeniem 

258. J. Palowski, Finlandia modernizuje wozy BMP-2, http://www.defence24.pl/news_finlan-
dia-modernizuje-wozy-bmp-2 [1.10.2017].

259. M.  Rachwalska, Finlandia: 280 tys. żołnierzy gotowych do mobilizacji. Armia blokuje 
wykup ziemi przez Rosjan, Finlandia: 280 tys. żołnierzy gotowych do mobilizacji. Armia 
blokuje wykup ziemi przez Rosjan, http://www.defence24.pl/549812,finlandia-280-tys-zol-
nierzy-gotowych-do-mobilizacji-armia-blokuje-wykup-ziemi-przez-rosjan [1.10.2017].

260. Dania nadrabia zaległości, http://niezalezna.pl/89623-dania-nadrabia-zaleglosci 
[1.10.2017].

261. Dania potwierdza kontrakt stulecia na myśliwce F-35, http://www.defence24.pl/385847,-
dania-potwierdza-kontrakt-stulecia-na-mysliwce-f-35 [1.10.2017].

262. Minister obrony Szwecji przyznaje: Możemy bronić się tylko przez tydzień, http://wia-
domosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/415302,minister-obrony-szwecji-przyznaje-mozemy-

-bronic-sie-tylko-przez-tydzien.html, [1.10.2017].

263. J. Gotkowska , Proamerykańska bezaliansowość. Szwecja i Finlandia rozszerzają współpra-
cę wojskową z USA, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-04-01/
proamerykanska-bezaliansowosc-szwecja-i-finlandia-rozszerzaja, [1.10.2017].
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jest choćby rozbudowa baz lotniczych 264 czy składów broni 265. 8 czerwca 
2016 roku Minister Obrony Szwecji wraz z Sekretarzem Obrony Ashem 
Carterem podpisali ramowe porozumienie (Statement of Intent). Celem 
jest współpraca dwóch ministerstw oraz wspólna polityka zbrojna. Finowie 
w swojej Białe Księdze piszą wprost, że:

„Finlandia zintensyfikuje swoją politykę bezpieczeństwa i współpracę 
obronną ze Stanami Zjednoczonymi: celem jest wzmocnienie krajowych 
zdolności obronnych poprzez szczególnie rozwijającą się interoperacyjność, 
współpracę w zakresie materialnym oraz szkolenie i współdziałanie” 266.

Poważnie rozważane jest wstąpienie do NATO  267. Póki co Finlandii 
i Szwecja zacieśniają współpracę z Sojuszem, niemniej przygotowują się 
również do pełnego członkostwa, czego najlepszym dowodem jest przygo-
towana przez rząd fiński analiza  268. Kolejnym pomysłem na zabezpieczenie 
swoich interesów jest współpraca bilateralna z wybranymi państwami – tak 
Norwedzy zacieśniają współpracę z Brytyjczykami, Szwedzi z Niemcami itd. 
Ale przede wszystkim zacieśniają współpracę we własnym kręgu.

6 maja 2014 roku szwedzki i fiński minister obrony podpisali Plan dla 
wzmocnienia współpracy obronnej  269. Zobowiązywał on do współpracy na 
takich płaszczyznach jak: obrona, zbrojenie oraz logistyka. Dotyczył między 
innymi wspólnych szkoleń wojskowych, kooperacji i wspólnego podejmo-
wania działań w zakresie polityki zagranicznej czy zakupu nowego sprzętu 
wojskowego. Jednakże oba kraje zaświadczyły, że działania te mają mieć 

264. Amerykanie rozbudują w Norwegii bazy lotnicze? Wszystko po to, by obserwować dzia-
łania Rosji, https://www.mojanorwegia.pl/wydarzenia/amerykanie-rozbuduja-w-norwe-
gii-bazy-lotnicze-wszystko-po-to-by-obserwowac-dzialania-rosji-11680.html [1.10.2017].

265. P. Henzel, Armia USA gromadzi „ogromne” ilości sprzętu w jaskiniach w Norwegi, http://
wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/armia-usa-gromadzi-ogromne-ilosci-sprzetu-w-ja-
skiniach-w-norwegii/v5hc4 [1.10.2017].

266. P. Järvenpää, Finnish White Paper on Foreign and Security Policy, https://www.icds.ee/
blog/article/finnish-white-paper-on-foreign-and-security-policy/ [1.10.2017].

267.Швеция хочет защититься от агрессии со стороны России с помощью НАТО,  
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2016/09/30/113301/shvetsiya-khochet-za-
schititsya-ot-agressii-so-storony-rossii-s-pomoschyu-nato.shtml, [1.10.2017].

268.  Effects of a possible membership in a military alliance to the development of the 
finnish defence system and to the defence administration, http://www.defmin.fi/fi-
les/334/2589_1897_Executive_summary_2_.pdf [1.10.2017].

269. J. Gotkowska, Szwedzko-fiński sojusz wojskowy? https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
analizy/2014-05-14/szwedzko-finski-sojusz-wojskowy [1.10.2017].
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miejsce tylko i wyłącznie w czasie pokoju. Nie zadeklarowały wobec siebie 
partnerstwa w czasie wojny. 

4 listopada 2009 powołano NORDEFCO (Nordycka Współpraca Obron-
na), powstałe na bazie trzech innych inicjatyw. Współpraca realizowana 
jest na kilku płaszczyznach:

• Potencjał (COPA CAPA),
• Zasoby ludzkie i edukacja (COPA HR & E),
• Szkolenie i ćwiczenia (COPA TR & EX),
• Operacje (COPA OPS),
• Uzbrojenie (COPA ARMA).

Co ciekawe organizacja działa wręcz bezkosztowo, nie posiada swojego 
biura, sztabu, wszystko prowadzone jest za pomocą istniejących struktur 
krajowych. W skład grupy wchodzą: Islandia (nieposiadająca armii), Norwe-
gia, Dania (państwa NATO), Szwecja i Finlandia (państwa neutralne). Z cie-
kawszych inicjatyw można wyliczyć: manewry lotnicze „Arctic Challenge” 
oraz „Iceland Air Meet”, brały w nich udział również siły USA czy Francji 270. 

Kolejną inicjatywą jest Współpraca Nordycko-Bałtycka stworzona na 
bazie grupy współpracy regionalnej NB8 (Nordic-Baltic Eight – Nordycko-

-Bałtycka Ósemka) tworzą ją: Szwecja, Finlandia, Norwegia, Litwa, Łotwa, 
Estonia, Dania oraz Islandia  271. Państwa członkowskie już od 2015 roku 
rozpoczęły wzmacnianie współpracy, biorąc pod uwagę możliwość ataku ze 
strony wojsk rosyjskich 272. Szczególnej uwadze miały zostać poddane takie 
zjawiska jak cyberprzemoc, cyberprzestępczość, reagowanie na zagrożenie 
związane z wojną hybrydową 273. Założeniem Programu było również wspar-
cie Gruzji oraz Ukrainy. Zadziwiający jest fakt braku kooperacji z Polską.

Koncepcja współpracy polsko-skandynawskiej pojawiła się już w okresie 
międzywojennym. Pierwszą próbą był wspomniany już Związek Bałtycki 

270. http://www.nordefco.org/default.aspx [1.10.2017].

271. Więcej: P. Pacuła, Współpraca obronna w regionie Morza Bałtyckiego. Stan obecny 
i perspektywy, https://www.bbn.gov.pl/download/1/14257/51-66PrzemyslawPacula.pdf  
[1.10.2017].

272. Русский враг. Для защиты Европы от русской агрессии создан Северный фронт, 
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2015/04/18/108743/russkij-vrag--dlya-za-
schity-evropy-ot-russkoj-agressii-sozdan-severnyj-front-.shtml  [1.10.2017].

273. Więcej: O. Wasiuta, Cele, narzędzia i główne kierunki wojny hybrydowej Rosji przeciwko 
Ukrainie, [w:] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego, (red.) P. Mazur, O. 
Wasiuta, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2016, s. 55-76.
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z Finlandią. Pozyskanie państw skandynawskich wchodziło w koncepcję 
Międzymorza, jako swoistej północnej flanki. Projekt ten był realizowany 
niejako równolegle do pozyskania poparcia w basenie dunajskim i na Bał-
kanach. Pierwsze działania widoczne były już w latach 1934-1935 podczas 
wizyt Józefa Becka w Kopenhadze i Sztokholmie, a następnie Helsinkach. 
Beck tak pisał w swoich wspomnieniach:

„Pragnąłem tę politykę [współpracy bałtyckiej – aut.] wzmocnić i uzu-
pełnić przez utrwalenie dróg morskich i połączeń, w Skandynawii szuka-
jąc zarówno lokalnego zaplecza politycznego, jak i rozsądnych partnerów 
w zarysowującej się reformie europejskiego życia międzynarodowego…” 274.

Pomysł jednak nie został nigdy wcielony do życia, a jego koniec przypie-
czętowała wizyta ministra spraw zagranicznych Norwegii Halvdana Kohta 
w Warszawie l kwietnia 1936 r. 275.

Współpraca taka dla Polski byłaby bardzo korzystna. Potencjał może 
stanowić o bardzo silnym odstraszaniu rozszerzonym (extended). Tabele 
poniżej prezentują ten potencjał.

Kraj Wydatki w mld USD na 2016 r.

Polska 9340

Norwegia 5998

Szwecja 5320

Dania 3514

Finlandia 3246

Łącznie 27417

Rosja 69245

Wydatki na obronność są tylko dwa i pół raza mniejsze niż Rosji.

274. J. Beck, op.cit., s. 101.

275. L. Wyszczelski, Polska mocarstwowa, op.cit., s. 271.

Tabela nr 5. Wydatki Polski 
i państw skandynawskich oraz 
Rosji na obronność

Źródło: https://www.sipri.org/
databases/milex [1.10.2017].
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Kraj Liczebność 
żołnierzy 
w stałej 
służbie

czołgi samoloty 
bojowe

siły 
morskie

miejsce w 
rankingu

współczynnik

Polska 109 000 1065 99 83 19 0,3831

Norwegia 26500 52 46 62 36 0,6974

Szwecja 21900 120 72 63 29 0,5641

Dania 20800 57 33 90 52 0,8494

Finlandia 29350 160 54 270 56 0,8836

Łącznie 207 550 1454 304 568 32 0,67552

Rosja 799 000 20216 806 352 2 0,0929

Tabela nr 6. Potencjały obronne Polski i państw skandynawskich oraz Rosji
Źródło: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp [1.10.2017].

Podobna proporcja występuje w przypadku sił lotniczych, do tego trzeba 
zauważyć, że właśnie trwa modernizacja tych sił. Szwecja posiada własny 
przemysł lotniczy, mamy zatem do czynienia z bardzo poważną przeciwwa-
gą. Siły morskie mają nawet większy potencjał. Ryzyko konfliktu zatem 
spada. Należy też zwrócić uwagę na potencjał gospodarczy, łączne PKB za 
rok 2016 to 1 586,32 miliarda dolarów, a Rosji 1 280,731 276. Oczywiście mię-
dzy Polską a państwami nordyckimi (łącznie z Finlandią, która zwyczajowo 
jest zaliczana do państw nordyckich, choć etnicznie nim nie jest) nie ma 
ściślejszych więzów kulturowych, historycznych czy nawet ekonomicznych, 
ale nie ma też przeszkód tego typu. 

Pozostaje oczywiście pytanie najważniejsze, na ile zagrożenie rosyjskie 
jest realne? Czy reakcje choćby państw nordyckich i Polski nie są przesa-
dzone, a konkretnie takie na jakich zależy Rosji. Putin chce przekonać społe-
czeństwo o realności zagrożenia ze strony Zachodu. Wystarczy przywrócić 
loty nad Bałtykiem (na marginesie zwróćmy uwagę, że takie loty odbywały 

276. Na podstawie: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2017: 
Nominal GDP list of countries. Data for the year 2016, http://www.imf.org/external/pubs/
ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=99&pr.y=13&sy=2016&ey=2016&scsm=1&ss-
d=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=…, [1.10.2017].
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się od lat, zaprzestano ich w latach dziewięćdziesiątych, kiedy brakło fun-
duszy), wynająć grupę hakerów 277 i  już mamy Zachód u wrót Rosji. Co 
więcej USA, będące uosobieniem drapieżnej zachodniej części świata, wraz 
z NATO sięga w swej zachłanności nawet po neutralne Finlandię i Szwecję, 
buduje bazy w Polsce czy na Litwie. Rosja zostaje okrążona przez Zachód. 
Zachód zachował się zatem dokładnie tak, jak życzył sobie tego Putin. Mamy 
do czynienia z zjawiskiem tzw. internal logic model, Putin rozpętał spiralę 
podejrzeń i stwarzania pozoru eskalacji ryzyka konfliktu (risk escalation) 
głównie dla osiągnięcia celów polityki wewnętrznej. Paradoksem może 
okazać się, że nałożenie sankcji na Rosję zwiększa ryzyko faktycznego kon-
fliktu, a to dlatego, że pogarszająca się sytuacja ekonomiczna może pchnąć 
przywódców Rosji do wojny dla zażegnania problemów wewnętrznych, czy 
raczej odwrócenia od nich uwagi. 

Prezydent Rosji niewielkimi nakładami finansowymi postawił politykę 
międzynarodową „na głowie”, zaczął realizować autorski plan ,,koncertu 
mocarstw”, gdzie jednym z rozgrywających jest on sam. Czy jednak ryzyko 
wojny jest realne? Wydawać się może, że rozpoczęcie konfliktu zwłaszcza 
z NATO jest kompletnie nielogiczne i wręcz samobójcze. Należy jednak 
pamiętać o zjawisku mirror imaging – to co dla nas może wydawać się nie-
logiczne, dla Rosji jest wręcz oczywistym, logicznym.

277. Швеция подверглась масштабной кибератаке. Германия срочно обновляет 
системы ПВО, http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/01/26/114117/shvetsiya-

-podverglas-masshtabnoj-kiberatake--germaniya-srochno-obnovlyaet-sistemy-pvo.
shtml, [1.10.2017].
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Zasadniczą kwestią, która porządkuje relacje militarne pomiędzy Polską 
a Rosją, jest fakt posiadania przez Moskwę broni nuklearnej przy jej braku 
w naszym arsenale. Jak wspomniano, czyni to wszelkie działania odstrasza-
jące niezwykle trudnymi, gdyż ostateczny argument jest zawsze po stronie 
państwa nuklearnego. Wojny niekoniecznie mają jednak charakter totalny, 
nie zawsze więc ten ostateczny argument ma znaczenie. Wojna o Falklandy 
dowodzi, że nawet sytuacja, kiedy to państwo nienuklearne atakuje mocar-
stwo nuklearne, jest wyobrażalna. Broń nuklearna pozostaje bowiem bronią 
absolutną i w pewnych uwarunkowaniach (każdych z wyjątkiem zagrożenia 
egzystencji państwa) jest czynnikiem drugorzędnym. Możliwość budowy 
potencjału odstraszającego przy pomocy samej tylko broni konwencjonal-
nej, nawet jeśli hipotetyczny przeciwnik to państwo nuklearne, jest więc 
rozwiązaniem, któremu należy poświęcić uwagę. 

Koncepcja „Polskich kłów”

Koncepcja budowy polskiego potencjału odstraszania konwencjonalnego 
pojawiła się w czerwcu 2013 roku. Po raz pierwszy terminem „Polskie kły” 
posłużył się premier Donald Tusk podczas wizyty w bazie 32 Bazie Lotnictwa 
Taktycznego 278. Był to wyraz dążenia do budowy potencjału militarnego, któ-
ry miał w założeniu zwiększyć koszty ewentualnej agresji przeciwko Polsce, 
nie pozwalając przeciwnikowi na osiągnięcie taniego zwycięstwa. Projekt 
ten odwoływał się więc do założeń teoretycznych odstraszania przez karę.

278. B. Kucharski, Polskie kły – plany, oczekiwania, możliwości, propozycje, „Nowa Technika 
Wojskowa”, 2015, nr 1, s. 14-20.
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Pierwszym krokiem w tym zakresie, podjętym jeszcze przed wypraco-
waniem całościowej koncepcji, było sformowanie nadbrzeżnego dywizjo-
nu rakietowego w składzie Marynarki Wojennej. Miał on służyć przede 
wszystkim do rażenia celów nawodnych, ale w wymaganiach znalazł się 
także warunek przystosowania systemu do zwalczania celów naziemnych. 
Zaprezentowana w 2013 roku koncepcja ewoluowała i w latach 2014-2015 
pojawiała się w wypowiedziach polityków ówczesnego obozu rządzącego, 
przede wszystkim wicepremiera i ministra obrony narodowej Tomasza 
Siemoniaka. W „pełnej opcji” miała składać się z następujących elementów:

• pociski manewrujące JASSM przenoszone przez samoloty F-16,
• przystosowane do rażenia celów naziemnych przeciwokrętowe pociski 

rakietowe NSM wystrzeliwane z wyrzutni lądowych,
• rakiety taktyczne wystrzeliwane z wyrzutni lądowych planowanych 

do pozyskania w ramach programu Homar,
• pociski manewrujące wystrzeliwane z okrętów podwodnych plano-

wanych do pozyskania w ramach programu Orka,
• bezzałogowe statki latające z możliwością przenoszenia uzbrojenia 

planowane do pozyskania w ramach programów Gryf i Zefir,
• siły specjalne.

Po wyborach w 2015 rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość zaprzesta-
ła używania tej nazwy. Zapewne stała za tym niechęć do kontynuowania 
wprost zapoczątkowanych przez poprzedni rząd programów w sytuacji, 
gdy w oficjalnym przekazie „pozostawił on Polską bezbronną”  279. Formalna 
kontynuacja była więc niewygodna ze względów politycznych. Być może 
znaczenie miała też nazwa polskiej koncepcji odstraszania konwencjonal-
nego, będąca zabawną grą słów (w języku angielskim kieł to tusk). Niemniej 
jednak pewne zasadnicze elementy programu, w warstwie planowanych do 
pozyskania narzędzi (typów uzbrojenia), są kontynuowane. 

Głównym założeniem „Polskich kłów” miało być pozyskanie potencjału 
oddziaływania ogniowego na duże dystanse. Zasadniczym narzędziem miały 
być pociski rakietowe, przede wszystkim manewrujące. Z pewnym pobła-
żaniem można bowiem traktować włączenie do potencjału odstraszającego 
bezzałogowych statków latających. Najbardziej zaawansowane dostępnie 

279. Macierewicz: Co takiego wam Polska zrobiła, że tak ją pozostawiliście bezbronną?, 
Dziennik, 11.05.2016, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/520435,macierewicz-

-co-takiego-wam-polska-zrobila-ze-tak-ja-pozostawiliscie-bezbronna.html [2.10.2017].
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obecne bezzałogowe systemy uderzeniowe, z amerykańskim Reaperem na 
czele, są bowiem zbudowane na bazie płatowca będącego w sensie kon-
strukcyjnym powiększonym motoszybowcem. Głównym założeniem jest 
uzyskanie dużej długotrwałości lotu, jednak prędkość przelotowa takich 
aparatów oscyluje wokół 300 km/h. Tego typu platforma, chociaż bardzo 
użyteczna w wojnach asymetrycznych czy działaniach typu targeted killing, 
w warunkach konfrontacji z przeciwnikiem dysponującym nowoczesnymi 
systemami przeciwlotniczymi będzie cechowała się minimalną przeżywal-
nością 280. Takie właśnie systemy planowano pozyskać w ramach programów 
Gryf i Zefir. Wydaje się to błędem nie tylko w kontekście budowy potencjału 
odstraszania konwencjonalnego, ale także ogólnej rozbudowy potencjału 
Polskich Sił Zbrojnych. W warunkach konfrontacji z Rosją te bardzo kosz-
towne systemy byłyby najprawdopodobniej bezużyteczne. Programy Gryf 
i Zefir nadal znajdują się w Programie Modernizacji Technicznej, ale ich 
zakup został odłożony w czasie. 

Tymczasem bezzałogowce uderzeniowe zdolne do działania w warun-
kach konfliktu o dużej intensywności, wbrew wizjom sprzed jeszcze kilku 
lat, zdają się być odległą przeszłością. Dobrym przykładem jest redefinicja 
programu UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance 
and Strike – bezzałogowy pokładowy samolot rozpoznawczy i uderzeniowy). 
Amerykanie, wobec trudności technicznych i ogromnego wzrostu kosztów, 
postanowili odłożyć kwestie pozyskania platformy uderzeniowej na bliżej 
nieokreśloną przyszłość, koncentrując swoje wysiłki na bezzałogowym 
aparacie przeznaczonym do tankowania w powietrzu 281. 

Ostatni element wymieniany w ramach koncepcji „Polskich kłów”, czyli 
siły specjalne, także wydaje się nieadekwatny w kontekście budowy poten-
cjału odstraszania. W warstwie retorycznej koncepcja ta została bowiem 
rozciągana ponad zdrowy rozsądek. Przykładem może być nazwanie prze-
ciwpancernych pocisków rakietowych o zasięgu kilku kilometrów przez 
jednego z generałów „bronią odstraszania bliskiego zasięgu” 282. Nie zmienia 
to jednak faktu, iż wrzucanie do worka z napisem „odstraszanie” wszystkich 

280. M. Zenko, Reforming U.S. Drone Strike Policies, Council for Preventive Action, New York 
2013, s. 7.

281. M. Gajzler, MQ-25A Stingray – droga do bezzałogowej maszyny tankującej US Navy, 
„Nowa Technika Wojskowa”, 2017, nr 8, s. 58-63.

282. M. Dura, Odstraszanie à la MON vs. odstraszanie à la Sejm. Zadecyduje analiza, Defen-
ce24.pl, 31.05.2014, http://www.defence24.pl/92318,odstraszanie-la-mon-vs-odstrasza-
nie-la-sejm-zadecyduje-analiza [30.09.2017].
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elementów polskiego potencjału militarnego jest tylko rozwodnieniem tej 
koncepcji. Dotyczy to także sił specjalnych. Są one niewątpliwie użyteczne, 
ale trudno rozpatrywać je jako narzędzie odstraszania konwencjonalnego. 
Przy pewnej dozie dobrej woli można by tak uczynić, gdyby siły specjalne 
mogły być wykorzystane do rajdów na dalekie zaplecze nieprzyjaciela celem 
niszczenia obiektów o znaczeniu strategicznym. W naszych warunkach, 
przy braku odpowiednich środków transportu, trudno rozpatrywać siły 
specjalne jako narzędzie projekcji siły na duże odległości od granic kraju. 
Są one niewątpliwie użyteczne, ale traktowanie ich jako elementu odstra-
szania jest mrzonką. 

Z powietrza, lądu …

Rdzeniem koncepcji odstraszania konwencjonalnego w polskich warunkach 
pozostają pociski rakietowe. Mogą one być wystrzeliwane z trzech środo-
wisk – z powietrza, morza i lądu. Na wszystkie trzy elementy zwrócono 
uwagę – odpowiednie uzbrojenie albo już pozyskano, albo postępowania 
są w toku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że postępowania te notują znaczne 
opóźnienia (Homar, a przede wszystkim Orka), a przy tym niektóre ich 
założenia (chodzi o opcję wyposażenia okrętów podwodnych w pociski 
manewrujące) są wciąż dyskutowane i mogą podlegać redefinicji.

W zakresie pocisków wystrzeliwanych z powietrza w grudniu 2014 pod-
pisano umowę na zakup 40 pocisków Lockheed Martin AGM-158A JASSM 
i zintegrowania ich z użytkowanymi przez Polskie Siły Powietrzne samo-
lotami F-16. Pierwsze pociski dostarczono do bazy w Poznaniu-Krzesinach 
w styczniu 2017 roku 283. Pociski charakteryzują się zasięgiem 370 km i po-
siadają głowicę o masie 450 kg. Są więc zdolne do oddziaływania na cele 
nie tylko w głębi ugrupowania wroga, ale także na jego terytorium. Co 
ważne, dzięki dużemu zasięgowi możliwe jest odpalanie pocisków spoza 
efektywnego zasięgu obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Uważa się, że 
to właśnie zakup tych pocisków spowodował zmianę lokalizacji rosyjskiej 
bazy lotniczej na Białorusi z Baranowicz na obiekt położony 200 km dalej 
od polskich granic, w Bobrujsku 284. Pokazuje to, że samo posiadanie tego 
typu broni może poważnie komplikować działania nieprzyjaciela. 

283. Amerykańskie rakiety JASSM do F-16 już w Krzesinach, Polskie Radio, 21.01.2017, http://
www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1718386,Amerykanskie-rakiety-JASSM-do-F16-juz-w-

-Krzesinach, [2.10.2017].

284. J. Affek, Zdolność odstraszania a „polskie kły”, „Nowa Technika Wojskowa”, 2016, nr 1, s. 15.
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W grudniu 2016 roku podpisano umowę za zakup pocisków w wersji 
AGM-158B JASSM-ER o zasięgu około 1000 km 285. Polska jest pierwszy 
krajem poza USA, który otrzyma tego typu uzbrojenie. Zgoda Departamentu 
Stanu USA obejmuje 70 pocisków, taka może być więc maksymalna licz-
ba zakontraktowanych przez Polskę pocisków. To broń, która posiadając 
wszystkie cechy wersji AGM-158A, dzięki znacznie większemu zasięgowi 
predestynowana może być do atakowania celów o znaczeniu strategicznym. 

Dużym ograniczeniem jest fakt, iż pociski te będą odpalane z samolotów 
F-16, których posiadamy zaledwie 48 sztuk. F-16 stanowią zasadniczy (i w za-
sadzie jedyny wartościowy) komponent Polskich Sił Powietrznych i w razie 
konfliktu zbrojnego będą obciążone realizacją wielu rodzajów misji (nie 
tylko uderzeniowych, ale także myśliwskich i rozpoznawczych). Kolejnym 
problemem jest kwestia przeżywalności F-16, zarówno na lotniskach, jak 
i w powietrzu. Możliwość wywalczenia przewagi w powietrzu bez udziału 
NATO jest więcej niż wątpliwa. Nie należy także zaniedbywać niebezpie-
czeństwa ze strony systemów przeciwlotniczych dalekiego zasięgu, które 
umieszczone na terytorium przeciwnika obejmą znaczną część przestrzeni 
powietrznej nad naszym terytorium (strefa ich oddziaływania jest jednak 
ograniczona horyzontem radiolokacyjnym). Te zastrzeżenia nie powodują 
jednak, że F-16 nie będą mogły realizować swoich zadań, w tym odpalania 
pocisków JASSM. Na pewno jednak poważnie je komplikują i narzucają 
w tym względzie znaczne ograniczenia. 

Potencjał lądowy stanowią pociski NSM przeznaczone przede wszystkim 
do rażenia celów nawodnych, ale z możliwością użycia także przeciwko 
celom lądowym. Łącznie Morska Jednostka Rakietowa dysponować ma 72 
pociskami. NSM (Naval Strike Missile – ang.; Nye Sjomalsmissiler – nor.) 
norweskiej firmy Kongsberg to poddźwiękowe pociski naprowadzane na 
podczerwień, posiadające cechy utrudnionej wykrywalności. Szef Inspek-
toratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym RSZ, wiceadmirał 
Ryszard Demczuk w wywiadzie dla „Dziennika Zbrojnego” stwierdził, że 

„pełnienie funkcji z obszaru „odstraszania” przez posiadanie rozwiniętych 
na wybrzeżu mobilnych stanowisk Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakieto-
wego w sytuacji kryzysu i narastania kryzysu, będzie bardzo skutecznym 

285. MON: 940 mln zł na pociski JASSM-ER. Umowa „gwarantująca” dostawy podpisana, 
Defence24.pl, 24.12.2016, http://www.defence24.pl/515639,mon-940-mln-zl-na-pociski-

-jassm-er-umowa-gwarantujaca-dostawy-podpisana [2.10.2017].
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narzędziem w egzekwowaniu morskiej racji stanu” 286. Kiedy broń ta była 
wprowadzana na uzbrojenie polskiej armii kolportowano nawet informacje 
o możliwości rażenia wyrzutni rakiet Iskander, które miałyby być rozmiesz-
czone w Obwodzie Kaliningradzkim 287. Jednak stosunkowo niewielki zasięg 
(oficjalnie ponad 200 km, w praktyce zapewnie niewiele powyżej tej grani-
cy) oraz niewielka głowica bojowa (125 kg) mocno ograniczają możliwości 
w tym zakresie. Oprócz wskazanych wyżej ograniczeń problem stanowi fakt, 
że wyrzutnie rakiet Iskander są celami wysoce mobilnymi, więc potrzebny 
jest całościowy kill-chain – struktura ataku, na którą składa się wykrycie, 
identyfikacja, śledzenie i destrukcja celu. Ze względu na mobilność celu 
musi odbywać się to w czasie rzeczywistym.

Rakiety NSM stanowią wartościowe narzędzie zwalczania celów tak-
tycznych i operacyjnych, ale nie strategicznych. Mogą być traktowane jako 
ważny element polskich strategii antydostępowych, wzbraniając możli-
wość podejścia do polskiego wybrzeża czy też blokować środkowy Bałtyk, 
utrudniając działania przeciwnika na tym akwenie. Wydaje się przy tym, że 
w przypadku konfliktu zbrojnego stosowanie strategii antydostępowych na 
Bałtyku będzie raczej domeną Rosji, a nie NATO. Trudno wyobrazić sobie 
bowiem utrzymywanie przez Rosję linii zaopatrzeniowych przecinających 
Bałtyk (kto miałby dostarczać to zaopatrzenie?). To Rosja będzie chciała 
przerwać linie komunikacyjne wroga i to ona będzie stosowała strategie 
antydostępowe we wschodniej części Morza Bałtyckiego.

Kolejnym elementem polskiego potencjału odstraszania mają być ra-
kietowe wyrzutnie artyleryjskie planowane do pozyskania w ramach pro-
gramu Homar 288. Zakłada się, że w ramach systemu dostępne będą rakiety 
o zasięgu około 100 km (proponowane są amerykańskie rakiety rodziny 
MRLS o zasięgu ok. 70 km oraz izraelskie Extra o zasięgu 150 km) oraz 
większe i cięższe rakiety o zasięgu około 300 km (amerykańskie ATACMS, 
ewentualnie izraelskie Predator Hawk lub Lora). 

286. Wiceadmirał Ryszard Demczuk o znaczeniu Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, 
Dziennik Zbrojny, 20.03.2014, http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,9,52,6598,inne,wywia-
dy,wiceadmiral-ryszard-demczuk-o-znaczeniu-nadbrzeznego-dywizjonu-rakietowego 
[1.10.2017].

287. M. Kozubal, Polska bardziej zbrojna, Uważam że, http://www.uwazamrze.pl/arty-
kul/971916/polska-bardziej-zbrojna [3.10.2017].

288. N. Bączyk, Program Homar – Dawid kontra Goliat, „Nowa Technika Wojskowa”, 2017, nr 
6, s. 44-48.
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W lipcu 2017 pojawił się pomysł zakupu 160 wyrzutni systemu Homar. 
W pierwszej kolejności zakłada się pozyskanie 56 wyrzutni dla 3 dywizjonów 
artylerii rakietowej do 2022 roku, potem następnych. Plany te wpisują się 
w generalne zamierzenia znacznego wzmocnienia polskiej artylerii, za-
równo w skali taktycznej, jak i operacyjnej. Ma ona pełnić rolę narzędzia 
dalekiego oddziaływania na przeciwnika w sytuacji posiadania przez niego 
silnej obrony przeciwlotniczej i innych możliwości antydostępowych. Wie-
loprowadnicowe artyleryjskie wyrzutnie rakietowe wielokrotnie dowiodły 
swoich możliwości, także w zakresie zwalczania celów opancerzonych i po-
ruszających się (np. kolumn zmechanizowanych w marszu), pod warunkiem 
posiadania amunicji kasetowej z podpociskami kumulacyjno-odłamkowymi, 
ewentualnie przy zastosowaniu samonaprowadzających pocisków przeciw-
pancernych rozrzucanych nad celem (tzw. amunicja samocelująca) 289. Pro-
blemem pozostaje jednak deficyt w zakresie systemów rozpoznania, które 
byłyby zdolne do wskazywania celów na takich odległościach. Generalnie 
jednak pozyskanie tego rodzaju uzbrojenia byłoby ogromnym wzmocnie-
niem polskiego potencjału militarnego, ale nadal, choćby ze względu na 
zasięg, jest to broń do użytku na szczeblach taktycznym i operacyjnym, 
a nie strategicznym.

Potencjalnie istniałaby możliwość pozyskania systemów rakietowych 
bazowania lądowego o  większym zasięgu. W  Stanach Zjednoczonych 
opracowano wariant pocisku manewrującego Tomahawk wystrzeliwany 
z wyrzutni lądowych. Była to wersja BGM-109G Ground Launched Cruise 
Missile wyposażona w głowicę jądrową, cechująca się zasięgiem około 2500 
km. Pociski zostały jednak wycofane z uzbrojenia do 1991 roku na mocy 
traktatu INF (Intermediate-range Nuclear Forces – traktat o całkowitej 
likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu). Obecnie Ameryka-
nie nie produkują i nie rozwijają uzbrojenia tej klasy (w przypadku Polski 
można byłoby oczywiście rozważać tylko i wyłącznie hipotetyczny wariant 
z głowicą konwencjonalną). Także francuski pocisk manewrujący MdCN/
NCM nie występuje w wersji wystrzeliwanej z wyrzutni lądowej. Kraje za-
chodnie nie rozwijają także rakiet balistycznych tego szczebla – występuje 
luka pomiędzy rakietami taktycznymi a strategicznymi (międzykontynen-
talnymi). Rakiety balistyczne o zasięgu rzędu 1000-3000 km to domena 

289. J. Wolski, Artyleria w zwalczaniu pojazdów opancerzonych, „Nowa Technika Wojskowa”, 
2016, nr 1, s. 37-49.
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takich krajów jak Chiny, Korea Północna czy Iran. Trudno wyobrazić sobie 
zakup przez Polskę zaawansowanej broni z tych źródeł.

Komplikacją w zakupie pocisków rakietowych o dużych możliwościach 
przestrzennych są także ustalenia reżimu MTCR (Missile Technology Control 
Regime – reżim kontroli technologii rakietowych). Zakazuje on eksportu 
technologii pocisków rakietowych i innych nosicieli ładunków bojowych 
o zasięgu ponad 300 km zdolnych do przenoszenia głowic o masie 500 kg. 
Zarówno Polska, jak i kraje, które ewentualnie mogłyby dostarczyć stosowne 
technologie (USA, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Korea Południowa) 
należą do tego porozumienia.

… i morza, czyli boomery w wersji mini

Teoretycznie do potencjału odstraszającego możemy zaliczyć wystrze-
liwane z pokładów okrętów typu Orkan pociski przeciwokrętowe RBS15 
Mk3, dysponujące możliwością zwalczania celów lądowych. Co ciekawe, 
w wypowiedziach polityków i wojskowych dotyczących tworzenia „Polskich 
kłów” pominięto to uzbrojenie. W przypadku rakiet RBS-15 Mk3 występują 
podobne ograniczenia jak w przypadku NSM. Jest to bowiem rakieta tej 
samej klasy, chociaż różniąca się pewnymi parametrami. Ma inny system 
naprowadzania – aktywne radiolokacyjne zamiast pasywnego w podczerwie-
ni – oraz nieco większą głowicę bojową o masie 200 kg. Zasadniczą różnicą 
w przypadku wykorzystania w Polskich Siłach Zbrojnych jest nośnik. Rakiety 
wystrzeliwane są z pokładów trzech małych okrętów rakietowych projektu 
660 Orkan (każdy z nich może przenosić 8 pocisków). Co prawda daje to 
większą elastyczność objawiającą się możliwością podejścia okrętów w rejon 
nieprzyjacielskiego wybrzeża, jednak z uwagi na bardzo słabe uzbrojenie 
przeciwlotnicze Orkanów trudno wyobrazić sobie ich operowanie w pobliżu 
rosyjskiego wybrzeża. Przede wszystkim jednak zasadniczym przeznacze-
niem Orkanów i zamontowanych na ich pokładach rakiet jest zwalczanie 
okrętów nieprzyjaciela, a możliwość atakowania celów lądowych jest niejako 
wartością dodaną. Zwiększa ona elastyczność tego uzbrojenia w różnych 
sytuacjach taktycznych, ale nie jest ona funkcją pierwszoplanową. Tym 
bardziej więc nie można zaliczyć tego typu rakiet do katalogu narzędzi 
odstraszania na poziomie strategicznym.

Orężem wyspecjalizowanym w projekcji siły ma być najbardziej kontro-
wersyjna część całej układanki, czyli pociski manewrujące wystrzeliwane 
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z okrętów podwodnych. Ich pozyskanie rozważane jest w ramach programu 
zakupu okrętów podwodnych o kryptonimie Orka. Planowany jest zakup 3 
lub 4 jednostek, jednak program notuje znaczne opóźnienie.

W 2013 roku pojawiła się propozycja, by okręty podwodne wyposażyć 
w pociski manewrujące dalekiego zasięgu. O planach takich poinformował 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemar Skrzyp-
czak podczas konferencji Dni Przemysłu 290. Pociski te określono jako 
broń odstraszania, która przyniesie nowe zdolności nie tylko Marynarce 
Wojennej, ale i całym Siłom Zbrojnym RP. Miała to być zasadnicza część 
polskiej triady strategicznej, składającej się poza tym z komponentu lądo-
wego (wyrzutnie pozyskane w ramach programu Homar) i powietrznego 
(pociski manewrujące JASSM). 

Samo określenie triada nawiązuje w sposób oczywisty do strategicznej 
triady nuklearnej, czyli trzech rodzajów środków przenoszenia broni nu-
klearnej. Jest to koncepcja wypracowana i realizowana od czasu zimnej 
wojny przez główne mocarstwa nuklearne. W jej skład wchodzą między-
kontynentalne rakiety balistyczne wystrzeliwane w wyrzutni lądowych 
(ICBM – Intercontinental Ballistic Missile), bombowce strategiczne oraz 
okręty podwodne określane jako tzw. boomery. Są to jednostki z napędem 
atomowym przeznaczone do wystrzeliwania rakiet balistycznych z po-
łożenia podwodnego (SLBM – Submarine-launched Ballistic Missile). Ze 
względu na swoje zalety, przed wszystkim trudność w wykryciu, stanowią 
one najważniejszą część triady strategicznej. Niektóre państwa oparły na 
nich swój potencjał nuklearny całkowicie (Wielka Brytania) lub prawie 
całkowicie (Francja; kraj ten posiada jeszcze niewielki komponent powietrz-
ny). Boomery stanowią oczywiście kluczowy element triady w Stanach 
Zjednoczonych i Rosji, w ostatnim okresie są one dynamicznie rozwijane 
w Chinach, a pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiają Indie. Kraje te za-
kładają, że jeden lub kilka okrętów tego typu w każdej chwili przebywa na 
patrolu bojowym, pozostając w gotowości do odpalenia swoich pocisków 
w razie zaatakowania kraju macierzystego.

W skromniejszej wersji takie narzędzie odstraszania wykorzystywane 
jest także w Izraelu. Kraj ten posiada wyprodukowane Niemczech okręty 
podwodne z napędem konwencjonalnym przystosowane do wystrzeliwa-
nia pocisków manewrujących Rafael Popeye Turbo o zasięgu szacowanym 

290. M. Dura, Pociski manewrujące na okrętach podwodnych, „Nowa Technika Wojskowa”, 
2013, nr 5, s. 94.
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na około 1500 km, wyposażonych w głowice nuklearne. Ze względu na 
szczególny charakter izraelskiego programu nuklearnego (tzw. nuklear-
na nieprzezroczystość – brak oficjalnego potwierdzenia posiadania przez 
ten kraj broni nuklearnej 291), wszelkie dane na jego temat mają charakter 
orientacyjny 292. 

Rozważana w Polsce koncepcja powtarza więc rozwiązanie izraelskie 
w zakresie okrętu (napęd konwencjonalny; z tym, że polskie okręty mają 
być wyposażone w moduł Air Independent Propulsion, który umożliwia 
kilkutygodniowe poruszanie się pod wodą z małą prędkością – cecha bar-
dzo użyteczna przy długotrwałym patrolowaniu) oraz typu rakiet (pociski 
manewrujące o zasięgu około tysiąca-kilkuset kilometrów). Różnica jest 
jedna, ale zasadnicza – w Polsce zakłada się oczywiście wykorzystanie 
głowic konwencjonalnych. 

Rozważane są dwa typu pocisków. Pierwszym z nich jest francuski MdCN/
NCM (Missile de Croisière Naval – fr; Naval Cruise Missile – ang.) oferowany 
w pakiecie z okrętami podwodnymi typu Scorpene. Druga opcja to amery-
kański pocisk Tomahawk w obecnie produkowanej wersji Block IV. Amery-
kanie nie produkują i nie oferują jednak okrętów podwodnych z napędem 
konwencjonalnym, więc pocisk musiałby być zintegrowany z nosicielem 
dostarczonym przez innego producenta. Mogą to być albo niemieckie okręty 
typu 212 lub 214, albo szwedzkie typu A26. Teoretycznie w grę wchodzą 
także południowokoreańskie pociski Hyunmoo-3 oraz okręty Jangboo-III, 
konstruowane w ramach programu Korean Attack Submarine 3 na bazie 
doświadczeń z wcześniejszymi okrętami budowanymi na bazie technologii 
niemieckich. Pierwszy okręt ma jednak być gotowy dopiero w 2025 roku.

Koncepcja oparcia polskiej strategii odstraszania na wystrzeliwanych 
z pokładów okrętów podwodnych pociskach manewrujących wydaje się 
bardzo atrakcyjna. Zasięg wszystkich omawianych rakiet oscyluje wokół 
1500 km (zazwyczaj producenci nie ujawniają dokładnych danych), co daje 
dużą swobodę w doborze celów, także w głębi Rosji. Z kolei główną zaletą 

291. R. Kopeć, Adekwatność strategii nuklearnej Izraela w warunkach transformacji bliskow-
schodniej architektury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo i prawa człowieka w bada-
niach młodych naukowców, (red.), Z. Dziemianko, W. Stach, Wydawnictwo Naukowe Wyż-
szej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2014, s. 155-171.

292. Richard Nixon i Golda Meir porozumieli się w 1969 roku, że jeśli Izrael nie będzie nagła-
śniał informacji w sprawie arsenału nuklearnego oraz przeprowadzał znanych opinii pu-
blicznej testów, USA „przymkną oczy” na dysponowanie takim arsenałem, który obejmuje 
około 250 głowic nuklearnych. Zob. J. Świeca, „Western“ Israel…, op.cit., s. 174-175. 
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nosiciela jest skrytość działania. Napęd niezależny od powietrza pozwala na 
pozostawianie w zanurzeniu nawet przez kilka tygodni, przez co możliwości 
takiego okrętu zbliżają się do okrętów o napędzie atomowym (chociaż te 
ostatnie mają zdecydowaną przewagę w postaci zdolności do długotrwałego 
marszu pod wodą z wysoką prędkością). Dzięki dużemu zasięgowi rakiet 
okręt w czasie patrolu nie musi pozostawać na Bałtyku, gdyż może razić 
cele z innych akwenów otaczających Europę.

Koncepcja ta jednak posiada również niedostatki, które poddają w wąt-
pliwość jej strategiczne założenia. Należy wskazać na następujące kwestie:

• Problemy z uzyskaniem pełnej kontroli nad pochodzącym z importu 
uzbrojeniem. Nieoficjalnie wiadomo, że USA wydając zgodę na eks-
port pocisków Tomahawk do Hiszpanii zastrzegły sobie prawo do 
współdecydowania o odpaleniu pocisków. Tymczasowo Hiszpania 
zrezygnowała z wyposażenia okrętów podwodnych S-80 w te pociski, 
za czym jednak mogą stać również przyczyny ekonomiczne oraz pro-
blemy techniczne, z jakimi borykają się hiszpańskie okręty.

• Wyznaczenie okrętom podwodnym roli nosiciela broni odstrasza-
nia spowoduje oderwanie ich od innych zadań. W zasadzie oznacza 
to utratę przez nich zdolności taktycznych. Po pierwsze, ryzyko ich 
zniszczenia lub nawet tylko zdemaskowania podczas działań taktycz-
nych związanych ze zwalczaniem nieprzyjacielskich okrętów i żeglugi 
spowoduje, że nie będą one wyznaczane do tego typu zadań. Po drugie, 
główną zaletą okrętu podwodnego jest skrytość działania, a wystrzele-
nie pocisków manewrujących demaskuje ich położenie. Okręty będą 
więc wykonywały długotrwałe patrole oczekując na sygnał do odpalenia 
rakiet. Wydaje się, że nie jest to optymalny sposób wykorzystania tego 
niezwykle kosztownego i użytecznego w warunkach bałtyckich rodzaju 
uzbrojenia. Teoretycznie znacznie lepszą relację koszt-efekt przy-
niosłoby pozyskanie większej liczby rakiet na lądowych wyrzutniach 
mobilnych, które też – przy odpowiedniej taktyce działania – byłyby 
trudne do wykrycia przez nieprzyjaciela. Efektywność kosztowana 
byłaby zapewne większa, zwłaszcza że…

• … okręt podwodny może zabrać na pokład stosunkowo niewielką liczbę 
rakiet. W zależności od rodzaju wyrzutni (rakiety wystrzeliwane ze 
standardowych wyrzutni torpedowych lub też z wyspecjalizowanych 
wyrzutni pionowych) jednostka ognia jednego okrętu to zaledwie kilka-

-kilkanaście rakiet. Kolejną bariera jest również wysoki koszt tego typu 
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pocisków. Gdy w 2015 roku polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 
zwróciło się z zapytaniem do rządu Stanów Zjednoczonych o możli-
wość sprzedaży rakiet Tomahawk, mowa była o zaledwie 24 pociskach 
łącznie 293. Dla porównania, w pierwszej fazie operacji w Iraku w 2003 
roku Amerykanie i Brytyjczycy wystrzelili ponad 700 Tomahawków  294. 
Pamiętajmy, że Irak był państwem o nieporównywalnie mniejszym po-
tencjalne niż Rosja (zarówno w wymiarze liczby potencjalnych celów, 
jak i środków obrony przeciwlotniczej, które przynajmniej potencjalnie 
mogą zestrzelić część nadlatujących pocisków), dodatkowo wynisz-
czonym ponad dekadą sankcji. Innym przykładem wykorzystania po-
cisków manewrujących może być amerykański atak na syryjską bazę 
lotniczą w kwietniu 2017 roku. 59 pocisków wystarczyło do czasowego 
znaturalizowania jednej bazy lotniczej w państwie zdewastowanym 
kilkuletnią wojną domową 295.

Trudno uciec od pytania, jaki efekt odstraszający przeciwko Rosji będzie 
miało kilkanaście pocisków z głowicami konwencjonalnymi o masie około 
450 kg. Wydaje się, że podwodna część polskiej triady będzie tylko nie-
udolną imitacją koncepcji odstraszania nuklearnego realizowanego przez 
największe mocarstwa za pomocą boomerów, a przez Izrael z wykorzy-
staniem skromniejszych, ale nadal wystarczających środków. Tymczasem 
polska koncepcja powtarzałaby wariant izraelski, ale bez jego kluczowego 
komponentu, czyli głowic nuklearnych. 

Dobór celów

Zwolennicy koncepcji wyposażenia okrętów podwodnych pociski manewru-
jące argumentują, że właściwy efekt odstraszający można uzyskać przez 
właściwy dobór celów. Chodzi o to, by atak był jak najbardziej kosztowny 
dla Rosji. Musi więc być skierowany na obiekty o znaczeniu strategicznym. 

293. A. Nikta, Pociski manewrujące dla Orki – czas decyzji?, „Nowa Technika Wojskowa”, 2015, 
nr 4, s. 106.

294. S.L.C. Koch, Emerging from obscurity: small navies and sea-launched land-attack cruise 
missiles, “Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India”, 2016, nr 
12(1), s. 51.

295. E. Rosenfeld, Trump launched attack on Syria with 59 Tomahawk missiles, CNBS, 6.04.2017, 
https://www.cnbc.com/2017/04/06/us-military-has-launched-more-50-than-missiles-a-
imed-at-syria-nbc-news.html [3.10.2017].
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Polska z oczywistych przyczyn nie ma oficjalnej koncepcji wykorzystania 
tego typu broni, ale można domyśleć się, że mogłoby chodzić np. o obiek-
ty związane z przetwórstwem i magazynowaniem paliw płynnych i gazu, 
a także z produkcją i przesyłem energii elektrycznej. 

Dylemat dotyczący doboru celów nie ogranicza sie tylko do rozważanych 
rakiet na okrętach podwodnych, ale także do zamówionych już pocisków 
JASSM-ER przeznaczonych do samolotów F-16. Dysponują one bowiem 
podobnymi właściwościami w zakresie możliwości przestrzennych oraz 
destrukcyjnych. Zasadnicze pytanie brzmi: czy należy atakować obiekty 
o znaczeniu strategicznym dla Rosji? Autor twierdzi, że tylko i wyłącznie 
w odpowiedzi na podobny atak ze strony Rosji, ewentualnie w przypadku 
ataku nuklearnego. Skromna liczba pozostających do dyspozycji środków 
ogniowych w połączeniu z głowicami konwencjonalnymi spowoduje, że 
efekt destrukcyjny w postaci zakłócenia działalności strategicznych gałęzi 
rosyjskiej gospodarki będzie ograniczony. Pod względem politycznym taki 
atak z naszej strony byłby wyrazem dążenia do eskalacji (pociski stanowi-
łyby up-escalotor). Tymczasem pójście na wymianę ciosów z Rosją musi się 
skończyć dla Polski tragicznie, nawet jeśli przeciwnik nie zaangażuje broni 
nuklearnej. Polska powinna dążyć nie do wejścia na kolejny, wyższy poziom 
drabiny eskalacji, ale raczej do zejścia na niższe szczeble. Każde działanie 
stanowiące pretekst do eskalacji działań zbrojnych jest dla strony militarnie 
ewidentnie słabszej niezwykle niebezpieczne. Sytuacja ulegnie oczywiście 
zmianie w przypadku bezwarunkowego, pełnoskalowego zaangażowania 
NATO w konflikt. Tym bardziej więc ewentualne działania eskalacyjne na 
szczeblu strategicznym należy pozostawić w gestii NATO, bo tylko Sojusz 
(czyli w zasadzie Amerykanie) ma adekwatne możliwości przeprowadzenia 
takich działań w wymaganej skali, jak również reagowania na rozwój sytuacji 
i kolejne rosyjskie działania, już na wyższym szczeblu eskalacji.

Pociski manewrujące dalekiego zasięgu wydają się więc uzbrojeniem 
o dużym znaczeniu i znacznych możliwościach, ale tylko na szczeblu ope-
racyjnym. Pierwszoplanowym zadaniem dla tego typu broni powinno być 
niszczenie takich właśnie celów – lotnisk, baz, magazynów uzbrojenia 
i paliw, stanowisk dowodzenia, posterunków radiolokacyjnych, zestawów 
przeciwlotniczych dalekiego i średniego zasięgu, wyrzutni rakiet taktycz-
nych i taktyczno-operacyjnych. Warto przy tym przeanalizować, przeciwko 
jakim celom stosują pociski manewrujące Amerykanie, Brytyjczycy, a ostat-
nio także Rosjanie. Są one po pierwsze rodzajem deklaracji politycznej 
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(nieprzypadkowo Amerykanie użyli Tomahawków w Syrii w czasie wizyty 
prezydenta Chin 296). Ale deklaracje takie wystosowuje mocarstwo, a celem 
(bo już niekoniecznie adresatem deklaracji) jest państwo słabe i pozbawione 
możliwości adekwatnej odpowiedzi. Ten sposób działania nie może więc 
w żaden sposób stanowić inspiracji dla Polski. Drugi sposób użycia ma 
charakter ściśle taktyczno-operacyjny. Pociski manewrujące stosowane 
są przede wszystkim jako rodzaj tarana obezwładniającego systemy prze-
ciwlotnicze przeciwnika i „wyrąbującego” drogę dla kolejnych uderzeń 
przeprowadzanych już przez własne lotnictwo. 

Kwestią, o której nie można zapominać jest konieczność posiadania 
systemu rozpoznania w skali i o możliwościach adekwatnych do plano-
wanych celów, w tym rozpoznania satelitarnego 297. Potrzebne są precy-
zyjne dane nie tylko o lokalizacji celów (w przypadku celów mobilnych 
w czasie rzeczywistym), ale także o możliwych środkach przeciwdziałania, 
zarówno w pobliżu celów, jak i na całej trasie lotu. Pozwoli to na wybór 
najdogodniejszej trasy dolotu do celu, wysokości lotu, punktów zwrotnych 
itd. Co prawda w tym zakresie możemy korzystać z pomocy sojuszników, 
ale w przypadku zaognienia sytuacji międzynarodowej ich gotowość do 
bezwarunkowej współpracy w tej kwestii może być wątpliwa. Należy też 
wypracować odpowiednie procedury decyzyjne oraz systemy łączności 
(w tym system łączności z zanurzonym okrętem podwodnym).

Zdolności antydostępowe, czyli odstraszanie przez odmowę

Termin „zdolności antydostępowe” jest ostatnio szeroko stosowany. 
W światowym piśmiennictwie utożsamiany jest z anglojęzycznym akroni-
mem AD/D2 (anti-access / area-denial) i zrobił karierę ze względu na uwagę 
przywiązywaną do rozwoju chińskich zdolności militarnych. Zachodni 
analitycy zakładają, że Chiny rozwijają narzędzia pozwalające po pierwsze 
na zniszczenie sił przeciwnika (np. okrętów, baz) na wyznaczonym ob-
szarze, a po drugie na niedopuszczenie do działania innych elementów sił 
przeciwnika (np. obrona powietrzna ma uniemożliwić działanie lotnictwa). 

296. A dinner of steak and carrots, then Trump’s cruise missiles struck Syria, The Guardian, 
7.04.2017, https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/07/trumps-dinner-of-steak-

-and-carrots-then-the-cruise-missiles-struck-syria [4.10.2017].

297. M. Likowski, Prawie polskie rozpoznanie satelitarne, „Raport – Wojsko Technika Obron-
ność”, 2014, nr 5, s. 38-40.



115IV – Odstraszanie konwencjonalne 115

Ten sposób myślenia przyświeca także polskim planistom. Podczas pre-
zentacji „Koncepcji obronnej Rzeczypospolitej Polskiej” w maju 2017 roku 
wiceminister Tomasz Szatkowski stwierdził, że „przyjmujemy podejście 
antydostępowe” 298. W samej „Koncepcji obronnej RP” przyznano, że „kom-
pleksy antydostępowe” zapewnią nam bezpieczeństwo skuteczniej niż 
kosztowne systemy projekcji siły 299. Co prawda sam dokument wprowadza 
pewne zamieszanie pojęciowe w tej kwestii, umieszczając w ramach owego 
kompleksu także broń precyzyjną dalekiego zasięgu przenoszoną przez 
samoloty (czyli jak najbardziej system projekcji siły). Wydaje się jednak, 
że najważniejszą częścią zdolności antydostępowych – wymienioną także 
w ramach „Koncepcji obronnej RP” – będą zestawy obrony przeciwpo-
wietrznej (czyli przeciwlotniczej i przeciwrakietowej). Systemy te mają 
zostać pozyskane w ramach programu Wisła (systemy średniego zasięgu, 
cechujące się możliwościami przeciwrakietowymi) oraz Narew (systemy 
przeciwlotnicze bliskiego zasięgu). Stanowić one będą wyraz podejścia, 
które możemy utożsamić z odstraszaniem opartym o odmowę. Termin 
ten jest podwójnie adekwatny – w warstwie dosłownej systemy te mają 
zapewnić odmowę dostępu do naszego terytorium (przede wszystkim 
przestrzeni powietrznej), a w warstwie ogólnej pozwolą one „odmówić” 
realizacji założeń militarnych przez przeciwnika, a tym samym nie dopuścić 
do osiągnięcia celu politycznego. 

Konieczność rozbudowy polskich zdolności antydostępowych moty-
wowana jest posiadaniem przez Rosję środków przełamywania polskiej 
obrony. Systemem, który wzbudza najwięcej emocji i stanowi wręcz dyżurny 

„straszak” wskazujący na rosyjskie możliwości i agresywne zamiary, jest 
kompleks rakietowy szczebla operacyjno-taktycznego 9K720 Iskander 300. 

Mobilne, zamontowane na terenowej ciężarówce wyrzutnie tego kom-
pleksu mogą wystrzeliwać zarówno rakiety balistyczne, jak i manewrujące. 
Najwięcej uwagi poświęca się tym pierwszym, upatrując w nich głównego 
zagrożenia ze względu na znaczące możliwości przełamywania obrony 
powietrznej. Rakiety balistyczne są wyjątkowo trudne do przechwycenia 

298. M. Chilczuk, Strategiczny Przegląd Obronny – MON ujawniło szczegóły, Polska Zbrojna, 
23.05.2017, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/22698?t=Strategiczny-Prze-
glad-Obronny-MON-ujawnilo-szczegoly [4.10.2017].

299. Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warsza-
wa 2017, s. 33-34.

300. T. Kwasek, Operacyjno-taktyczny Iskander, „Nowa Technika Wojskowa”, 2017, nr 4, s. 38-47.
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ze względu na swoje charakterystyczne cechy konstrukcyjne (wysoka pręd-
kość lotu, stroma trajektoria, silnik działający tylko w początkowej fazie 
lotu). Wykorzystywana w kompleksie Iskander rakieta 9M723 określana 
jest jako aerobalistyczna i posiada kolejne cechy, które czynią jej prze-
chwycenie jeszcze trudniejszym. Pocisk po zakończeniu pracy silnika może 
w znacznym stopniu korygować tor lotu dzięki pracy układu kierowania 
i elementów sterowania. Dzięki temu trajektoria lotu jest mniej przewidy-
walna. Stosunkowo płaski, jak na pocisk balistyczny, tor lotu powoduje, że 
przez znaczną jego część rakieta porusza się w cieniu krzywizny globu, co 
utrudnia jej wykrycie i śledzenie. Oficjalne dane mówią o zasięgu 500 km, 
a więc zgodnym z postanowieniami traktatu INF zakazującego produkcji 
i eksploatacji rakiet balistycznych i manewrujących o zasięgu między 500 
a 5500 km wystrzeliwanych z wyrzutni lądowych. Nieoficjalnie mówi się 
jednak o większym zasięgu, rzędu 700 km. Drugi rodzaj efektora to pocisk 
manewrujący 9M728. Oficjalny zasięg to również 500 km, ale niektóre 
szacunki wskazują, że może on być zbliżony do zasięgu wystrzeliwanych 
z wyrzutni okrętowych rakiet 3M14, z których rakieta Iskandera się wywodzi. 
3M14 ma tymczasem zasięg szacowany na 1500-2000 km. Jeżeli te estymacje 
są prawdziwe, rzeczywiste możliwości oddziaływania ogniowego Iskandera 
są kilkukrotnie większe niż podaje się to oficjalnie. 

Według planów do 2020 Rosja ma dysponować co najmniej 12 brygadami 
Iskanderów, co daje łącznie 144 wyrzutnie. Każda z nich przenosi 2 pociski, 
a zapasowe rakiety umieszczone są na pojazdach transportowo-załadow-
czych. Ważną cechą jest mobilność kompleksu – wchodzące w jego skład 
elementy można przebazować transportem kolejowym, lotniczym lub mor-
skim. Rosjanie korzystają z tej możliwości, m.in. czasowo rozmieszczając 
baterie Iskanderów w Obwodzie Kaliningradzkim. Przykładowo, w listopa-
dzie 2016 roku bateria wchodząca w skład 112 Samodzielnej Brygady Rakie-
towej z miasta Szuja w Obwodzie Iwanowskim została przerzucona przy 
pomocy transportu morskiego do Obwodu Kaliningradzkiego. Mobilność 
kompleksu powoduje również, że jego elementy są stosunkowo trudne do 
wykrycia (łatwo zmieniają miejsce stacjonowania) oraz porażenia, nawet 
po wystrzeleniu własnych rakiet i wykryciu tego faktu przez przeciwnika. 
Dodatkowym atutem jest krótki czas przygotowania do wystrzelenia rakiet 
i opuszczenia stanowiska po wykonaniu zadania ogniowego. Dla porów-
nania warto przypomnieć, jakie kłopoty miało lotnictwo i siły specjalne 
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z niszczeniem irackich wyrzutni rakiet Scud w czasie operacji „Pustynna 
Burza”  301, w zgoła komfortowych warunkach, jakich próżno oczekiwać 
w przypadku ewentualnej konfrontacji z Rosją (m.in. przy niemal absolut-
nym panowaniu w powietrzu).

Antybalistyczna linia Maginota

Wobec zagrożenia Iskanderami nacisk w przypadku programu Wisła po-
łożony został na obronę przeciwrakietową. Co prawda program nadal jest 
daleki od rozstrzygnięcia, ale 6 lipca 2017 roku poinformowano o podpisaniu 
pomiędzy Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych a Ministrem 
Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej memorandum intencji dotyczą-
cego proponowanego Polsce systemu obrony powietrznej Patriot. Minister 
Obrony Narodowej Antoni Macierewicz stwierdził przy tym, że polskie wy-
magania kładące nacisk na zdolności przeciwbalistyczne systemu wynikają 
z „niezwykłej sytuacji, ze względu na przeciwnika, który stoi naprzeciwko 
nas, ze względu na rakiety Iskander, które zagrażają Polsce i które muszą 
być skutecznie zwalczane przez rakiety Patriot” 302. Należy przypomnieć, że 
w oryginalnej formie Patriot był przede wszystkim systemem przeciwlotni-
czym, dedykowanym do zwalczania celów aerodynamicznych przy pomocy 
rakiet z rodziny MIM-104. Co prawda rakiety te stosowano do zwalczania 
prostych celów balistycznych podczas operacji „Pustynna Burza”, lecz sku-
teczność w tym zakresie była ograniczona. System, który Polska zamierza 
zakupić różni się jednak bardzo znacząco od starszych wersji. Podstawowym 
efektorem ma być pocisk PAC-3MSE zoptymalizowany do zwalczania rakiet 
balistycznych. Niszczy on cel bezpośrednim trafieniem, co jest optymalne 
z punktu widzenia zwalczania celów balistycznych  303. Natomiast ewentual-
ne użycie tej rakiety do zwalczania celów aerodynamicznych jest limitowane 
stosunkowo niewielkim zasięgiem – przypuszczalnie nie więcej niż 40 km, 
chociaż oficjalnie parametr ten nie jest podawany (dla porównania typowo 
przeciwlotniczy pocisk MIM-104C charakteryzuje się zasięgiem około 160 

301. W. Rosenau, Special Operations Forces and Elusive Enemy Ground Targets. Lessons from 
Vietnam and Persian Gulf War, RAND, United States Air Force, Santa Monica 2001, s. 31-43. 

302. Macierewicz: podpisano memorandum ws. baterii rakiet Patriot, Polsat News, 6.07.2017, 
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-07-06/macierewicz-podpisano-memoran-
dum-ws-baterii-rakiet-patriot/ [4.10.2017].

303. S.A. Hildreth, Kinetic Energy Kill for Ballistic Missile Defense: A Status Overview, CRS Report 
for Congress, Congressional Research Service, Washington 2007.
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km). Co więcej, ze względu na unikalne możliwości antybalistyczne pocisk 
ten jest niezwykle kosztowny – cena jednostkowa w ramach kontraktu dla 
US Army z 2014 roku przekraczała 6,5 mln dolarów (zapewne dla klientów 
eksportowych będzie większa) 304. 

Założenie, że Polska musi posiadać adekwatne środki obrony przed ra-
kietami balistycznymi przeciwnika sytuuje nas po złej stronie rachunku 
koszt/efekt. Dla przykładu Japonia w latach 2004-2016 wydała na cele ściśle 
związane z obroną przeciwrakietową kwotę około 13,5 mld dolarów (obej-
muje ona głównie zakup pocisków PAC-3 oraz okrętowych pocisków SM-3 
Block 1A, zakup stacji radiolokacyjnych, przystosowanie okrętów i systemów 
Patriot do wykorzystania rakiet antybalistycznych; nie obejmuje jednak 
np. budowy okrętów czy zakupu zasadniczych komponentów systemu Pa-
triot) 305.  W przypadku systemów defensywnych ich efektywność kosztowa 
oznacza, że przeciwnik nie ma możliwości przeciążenia systemu przez 

„dołożenie” kolejnych systemów ofensywnych, gdyż te ostatnie zawsze będą 
droższe. Tymczasem w relacji obrona przeciwbalistyczna-rakiety balistycz-
ne warunek ten nie jest spełniony. Przeciwnik może podważyć skuteczność 
naszego systemu po prostu zwiększając liczbę środków ogniowych, gdyż 
takie działanie zawsze będzie tańsze. Na tę zależność wskazywał już w 1967 
roku sekretarz obrony USA Robert McNamara argumentując, iż „każdy taki 
system [antybalistyczny – przyp. autora] w sposób dość oczywisty może 
być pokonany przez przeciwnika przez proste wystrzelenie większej liczby 
głowic, ewentualnie celów pozornych, tak by rakiety przechwytujące nie 
mogły sobie z nimi poradzić” 306. 

Rachunek kosztów będzie przedstawiał się jeszcze bardziej niekorzystnie, 
jeśli dla zwiększenia przewidywanej skuteczności systemu założymy, że do 
zwalczania każdej rakiety balistycznej nieprzyjaciela użyjemy więcej niż 
jednej rakiety przechwytującej. Dean A. Wilkening w 1998 roku przedstawił 
wyliczenia, z których wynikało, iż – przy założeniu wysokiej sprawności 
systemu w zakresie śledzenia i przechwytywania – możliwe jest stworzenie 

304. Pociski PAC-3 MSE dla US Army, Defence24.pl, 1.04.2014, http://www.defence24.
pl/72074,pociski-pac-3-mse-dla-us-army [5.10.2017].

305. L.A. Wieliczko, Japoński system obrony przeciwrakietowej, „Nowa Technika Wojskowa”, 
2016, nr 12, s. 64.

306. R. McNamara, Remarks by Secretary of Defense, „Bulletin of Atomic Scientists”, 1967, nr 
XXIII/10, s. 30.



119IV – Odstraszanie konwencjonalne 119

efektywnej osłony przed atakiem 10-20 głowic z zastosowaniem 100 poci-
sków przechwytujących, czyli do zniszczenia jednej rakiety trzeba będzie 
użyć 5-10 rakiet przechwytujących 307. Oczywiście są to tylko szacunki, ale 
oddają one skalę niepewności związaną z rzeczywistą skutecznością obrony 
antybalistycznej.

Właśnie z ową skutecznością związany jest kolejny znak zapytania. Sys-
temy antybalistyczne można przetestować tylko w ograniczonym zakresie, 
w niewielkim stopniu odzwierciedlającym realia. Wynika to chociażby 
z nieznajomości środków przeciwdziałania, którymi dysponuje przeciwnik. 
Co oczywiste, nigdy nie testowano skuteczności zachodnich systemów an-
tybalistycznych względem rakiet wchodzących w skład kompleksu Iskander. 
Tymczasem wnioski z wykorzystania użytkowanych przez Arabię Saudyj-
ską systemów Patriot (w tym wyposażonych w rakiety PAC-3) przeciwko 
względnie prymitywnym rakietom rodziny Scud (głównie jemeńskiej wersji 
Burkan) i Toczka podczas działań w Jemenie są niejednoznaczne 308. Prze-
chwytywanie rakiet balistycznych jest bowiem przedsięwzięciem wyjątko-
wo trudnym. Systemy naprowadzania muszą doprowadzić do spotkania 
się dwóch poruszających się z ogromnymi prędkościami obiektów. Jeśli 
rakieta balistyczna lub jej głowica manewruje przy tym lub stosuje środki 
przeciwdziałania (np. cele pozorne) wyzwanie staje się jeszcze bardziej 
wymagające. Wszystko to dzieje się w warunkach ogromnej presji czaso-
wej – ze względu na wielką prędkość lotu rakiety, a w polskich warunkach 
także niewielką odległość między miejscem startu a celem (inaczej niż 
w przypadku rakiet międzykontynentalnych), czasu na przechwycenie jest 
bardzo mało, a ewentualna nieudana próba skutkować może brakiem moż-
liwości jej powtórzenia. Zakładana skuteczność systemów przechowujących 
na poziomie 0,8-0,85 przy strzelaniu pojedynczą rakietą może w realnych 
warunkach być trudna do osiągnięcia 309. 

307. D.A. Wilkening, How Much Ballistic Missile Defense Is Enough?, Center for International 
Security and Cooperation, Stanford University, Stanford 1998.

308. The Missile War in Yemen, Center for Strategic and International Studies, 13.10.2016, ht-
tps://missilethreat.csis.org/missile-war-yemen/ [5.10.2017].

309. D.A. Wilkening, A Simple Model for Calculating Ballistic Missile Defense Effectiveness, 
„Science & Global Security”, 1999, nr 8(2), s. 183-215.
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Obrona przeciwlotnicza w cieniu

Wątpliwości te skłaniają do zadania pytania, czy nacisk na włączenie 
możliwości antybalistycznych w obręb polskiego systemu militarnego jest 
uzasadniony. Oczywiście, lepiej jest posiadać takie możliwości niż ich nie 
posiadać, ale planowanie wojskowe jest zawsze sztuką wyboru między al-
ternatywami. Iskandery są groźne, ale to tylko jedno z narzędzi w rosyjskim 
arsenale. Powstaje pytanie, czy warto wydawać 30-50 mld zł na system, 
który ma zabezpieczać przed tym jednym rodzajem broni (nie wiadomo, 
czy skutecznie). Rosja z łatwością może nie tylko przeciążyć system, zwięk-
szając liczbę wystrzelonych rakiet, ale także obejść go przez wykorzystanie 
innych rodzajów broni. 

Jedną z takich opcji jest lotnictwo. Nadmierny nacisk położony na obronę 
antybalistyczną powoduje, że klasyczna obrona przeciwlotnicza umyka 
z pola widzenia. Polska zrezygnowała z zakupu rakiet przeciwlotniczych 
MIM-104 do systemu Patriot, by zaoszczędzone w ten sposób środki prze-
znaczyć na zakup rakiet PAC-3 MSE. Wciąż niepewny jest los tzw. rakiety 
niskokosztowej. Rolę tę miałaby pełnić rakieta SkyCeptor oparta na kon-
strukcji izraelskiego Stunnera, wypełniając lukę w obronie przeciwlotniczej. 
Nie jest ona jednak jeszcze dostępna, a jej parametry budzą wątpliwości 
(ograniczony zasięg, prawdopodobnie znacznie mniejszy niż w przypadku 
MIM-104, układ naprowadzania w podczerwieni wrażliwy na warunki at-
mosferyczne). 

Polski MON zakłada pozyskanie Wisły w pierwszej kolejności (przynaj-
mniej takie są deklaracje, gdyż do zawarcia rzeczywistej umowy droga wyda-
je się daleka – taka jest perspektywa drugiej połowy roku 2017), odsuwając 
przy tym termin wprowadzenia do uzbrojenia typowo przeciwlotniczego 
systemu mającego powstać w ramach programu Narew. Ma to być system 
o mniejszym zasięgu, określanym jako „krótki” (co w praktyce oznacza 
rakiety o zasięgu 25-40 km), ale zakupiony w większej ilości. Ma on za-
pewnić odpowiednie nasycenie pola walki systemami przeciwlotniczymi, 
ograniczając swobodę działania nieprzyjacielskiego lotnictwa. 

W zakresie możliwości przeciwlotniczych Wisła i Narew powinny się 
uzupełniać, a nie stanowić dla siebie alternatywę. System bliskiego zasięgu 
koncentrować się powinien na zwracaniu celów niskolecących, tam gdzie 
możliwości Wisły ogranicza horyzont radiolokacyjny. Z kolei Wisła pozwoli 
na niszczenie samolotów, zanim wystrzelą precyzyjne uzbrojenie dalekiego 
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zasięgu (tzw. broń stand-off). Teoretycznie powinno ono być odpalane spoza 
zasięgu oddziaływania obrony przeciwlotniczej, ale nie można robić tego 
z dowolnie dużej odległości, gdyż ograniczeniem jest konieczność wykrycia 
i zidentyfikowania celu. W przypadku celów mobilnych, o nieznanym po-
łożeniu, do ich wykrywania stosuje się zazwyczaj środki optoelektroniczne, 
o zasięgu nieprzekraczającym kilkudziesięciu kilometrów. Potrzebny jest 
więc system zdolny strącać samoloty z odległości większej, zanim wykryją 
one cele i odpalą przeciwko nim własne rakiety. Musi to być zasięg rzędu 
stu-stu kilkudziesięciu kilometrów. Dlatego niezbędne jest uzupełnienie 
Narwi Wisłą w zakresie obrony przeciwlotniczej.

Obrona przeciwlotnicza nie zapewni oczywiście szczelnego w stu procen-
tach parasola lotniczego nad Polską. Może jednak poważnie skomplikować 
działania nieprzyjaciela, a wykonywanie niektórych zadań całkowicie unie-
możliwić. Przede wszystkim każdy atak lotniczy stanie się przedsięwzięciem 
znacznie bardziej wymagającym i ryzykownym równocześnie. Konieczne 
będzie wykorzystanie amunicji stand-off (co i tak nie będzie gwarantowało 
wykonania zadania i bezpieczeństwa dla atakujących samolotów), a nie 
będą możliwe bezkarne ataki z wykorzystaniem tanich, „głupich” bomb 
zrzucanych w dużej ilości. Doświadczenia z działań na Ukrainie pokazu-
ją, że nawet rozproszona (niezintegrowania) i dysponująca tylko dolnym 
piętrem obrona przeciwlotnicza może znacznie ograniczyć swobodę tak-
tyczną lotnictwa przeciwnika (chociaż ze względu na specyfikę konfliktu 
i stosowanego w nim uzbrojenia nie należy wyciągać z niego zbyt daleko 
idących i nadmiernie uogólniających wniosków) 310. 

Zasadne jest wiec pytanie, czy tak wielki nacisk kładziony na obronę 
przeciwrakietową jest uzasadniony. Oczywiście, zagrożenie ze strony 
Iskanderów jest realne, ale żadne państwo nie jest w stanie uzyskać sta-
nu bezpieczeństwa absolutnego i zabezpieczyć się przed każdym zagro-
żeniem. Perspektywa poświęcenia kilkudziesięciu miliardów złotych na 
system mający stanowić odpowiedź na jedno z wielu narzędzi w arsenale 
potencjalnego nieprzyjaciela każe zastanowić się, czy będą to optymalnie 
wydane środki. Analiza taka powinna skupiać się na dwóch kwestiach. Po 
pierwsze, czy są inne, bardziej palące potrzeby? Zdaniem autora program 
Wisła powinien zostać poddany redefinicji w kierunku rozbudowy zdolno-
ści przeciwlotniczych, a program Narew przyspieszony. Być może zasadne 

310. R. Ciechanowski, Konflikt w Donbasie – znaczenie obrony przeciwlotniczej, „Nowa Techni-
ka Wojskowa”, 2016, nr 3, s. 44-52.
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byłoby nawet odwrócenie kolejności i pozyskanie w pierwszej kolejności 
systemów krótkiego zasięgu (tu kolejnym argumentem jest fakt, iż rozważa-
ne w ramach programu Wisła systemy będą dostępne w oczekiwanej przez 
nas konfiguracji dopiero za kilka lat). Drugie pytanie – czy są inne metody 
przeciwstawienia się niebezpieczeństwu ze strony rakiet balistycznych? 
Można wskazać na dwa kierunki działania – niszczenie wyrzutni zanim 
wystrzelą pociski (możliwe, chociaż trudne i wymagające specjalistycznych 
narzędzi – przede wszystkim adekwatnych systemów rozpoznawczych 
i uderzeniowych) oraz absorpcja uderzenia połączona z działaniami, które 
miałyby na celu minimalizację strat (przede wszystkim z zakresu maskowa-
nia 311). Żadne z tych działań nie stanowi bynajmniej „magicznego zaklęcia”, 
które ochroniłoby nas całkowicie przez zagrożeniem, pokazują natomiast, 
że myślenie poszukujące czysto technologicznego (a przy tym kosztowne-
go) rozwiązania strategicznego problemu nie jest jedynym uprawnionym. 

Wnioski, czyli kluczowa rola systemu

Rozwijanie odstraszania opartego o karę (zakładającego zdolność do odwetu 
powodującego straty nie do zaakceptowania dla potencjalnego przeciwni-
ka) jest w polskich warunkach ideą kontrowersyjną. Dostępne narzędzia 
odwetu nie będą w stanie wywołać odpowiedniego efektu w konfrontacji 
z krajem o takim potencjale jak Rosja. Atakowanie celów o znaczeniu strate-
gicznym może nakręcić spiralę eskalacji do poziomu, na którym Polska nie 
będzie miała narzędzi adekwatnej odpowiedzi. Działania odwetowe w skali 
strategicznej, jeśli miałyby być prowadzone, powinny pozostać domeną 
sojuszników (przede wszystkim Amerykanów).

Polska powinna skupić się na działaniach w skali taktycznej i operacyjnej, 
także z wykorzystaniem środków projekcji siły dalekiego zasięgu. Środki te 
jednak należy pozyskiwać z uwzględnieniem relacji koszt/efekt (tu szcze-
gólnie kontrowersyjne są pociski manewrujące wystrzeliwane z pokładów 
okrętów podwodnych). Należy mieć świadomość ich użyteczności do pozio-
mu operacyjnego włącznie, ale nie fetyszyzując ich jako narzędzia odwetu 
w skali strategicznej. Stanowić one powinny fragment większej całości, 

311. Ze względnie dużym powodzeniem, mimo finalnej porażki w wojnie, działania tego typu 
stosowali Serbowie podczas ofensywy lotniczej NATO w 1999 roku. Zob. B.S. Lambeth, NA-
TO’s Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Assessment, RAND Corporation, San-
ta Monica 2001, s. 27-29.
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jaką są funkcjonujące jako sprawny system i odpowiednio wyposażone siły 
zbrojne. W tym kontekście pewne możliwości projekcji siły powinny być 
pozyskane, ale bez megalomanii i mocarstwowego zadęcia.

Wątpliwości wzbudza także nadmierna być może koncentracja na obronie 
przeciwbalistycznej postrzegana jako wyraz dążenia do budowy zdolności 
antydostępowych. Źródłem tych wątpliwości jest nieznana rzeczywista 
skuteczność systemu oraz ogromne koszty, które związane są z jego budową. 
Ta druga kwestia pociąga za sobą dwa następstwa. Po pierwsze, możliwość 
łatwego przeciążenia systemu przez użycie większej ilości środków ofensyw-
nych, które są tańsze niż środki obrony. Po drugie, nadmierna koncentracja 
na neutralizacji jednego w wielu zagrożeń może zachęcać ewentualnego 
przeciwnika do realizacji strategii obejścia. Być może Rosja w mniejszej skali 
próbuje powtórzyć sposób działania, który Amerykanie narzucili Związko-
wi Radzieckiemu w latach 80. za sprawą programu „gwiezdnych wojen”. 
Teraz to oni próbują zmusić Polskę i inne kraje obawiające się rosyjskich 
rakiet do zaangażowania się w kosztowny wyścig zbrojeń. Rosja świadomie 
podsyca „iskanderową psychozę”, np. przy pomocy doniesień o przebazo-
waniu systemu do Obwodu Kaliningradzkiego. Ma to skłonić potencjalnych 
przeciwników do poświęcenia znacznej części swojego budżetu obronnego 
na systemy antybalistyczne. Odbędzie się to kosztem innych obszarów, 
np. obrony przeciwlotniczej. W efekcie Rosja w hipotetycznym konflikcie 
zbrojnym będzie mogła te słabości wykorzystać.

Możliwości budowy konwencjonalnego potencjału odstraszania przeciw-
ko przeciwnikowi znacznie silniejszemu militarnie i na dodatek będącemu 
państwem nuklearnym, choć pozornie atrakcyjne, wydają się raczej mrzonką 
i fantasmagorią niż realną alternatywą. Nie znaczy to, że nie powinniśmy 
konsekwentnie budować własnego potencjału militarnego. Kluczowe znacz-
nie ma sprawność armii jako kompleksowego systemu. Wyższość w zakresie 
uzbrojenia, choć pożądana, a w niektórych obszarach newralgiczna, nie 
zawsze jest jednak najważniejsza. Dążąc do zakupu nowoczesnego sprzętu 
należy unikać technicznego fundamentalizmu, a traktować ów sprzęt jako 
część układanki, w skład której wchodzą takie kwestie jak doktryna, organi-
zacja, koordynacja dowodzenia, szkolenie (w tym jego ciągłość), gotowość 
bojowa, system mobilizacyjny, logistyka. Słowem, wszystko co stanowi 
o siłach zbrojnych jako o sprawnie działającym systemie. Taki system bę-
dzie miał z pewnością skuteczniejsze działanie odstraszające niż pewne 

„wyspowe” zdolności, którym przypisywana jest nadmierna moc sprawcza. 
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Stworzenie przez Polskę skutecznego mechanizmu odstraszania w opar-
ciu tylko i wyłącznie o broń konwencjonalną jest zadaniem niezmiernie 
trudnym. Prowokuje to pytania o możliwość „pójścia na skróty” i wejścia 
w posiadanie broni masowego rażenia. Taka perspektywa co jakiś czas 
rozgrzewa dyskusje na formach internetowych (internet stał się przedłu-
żeniem mediów tradycyjnych, a dyskurs internetowy, także prowadzony 
przez jednostki publikujące o statusie amatora, jest ważnym czynnikiem 
wpływających na sferę publiczną 312). Pomysły z tej kategorii, chociaż te 
z gatunku ostrożniejszych, pojawiają się nawet w wypowiedziach polityków. 

Ku Polsce atomowej

W grudniu 2015 roku wiceminister obrony Tomasz Szatkowski oświadczył, 
że rząd „analizuje i rozważa” udział Polski w programie udostępniania so-
jusznikom przez Stany Zjednoczone broni nuklearnej, znanym szeroko jako 
nuclear sharing 313. Także Jarosław Kaczyński, prezes rządzącej partii Prawo 
i Sprawiedliwość zaapelował w lutym 2017 roku w wywiadzie dla „Gazety 
Polskiej” o podjęcie działań „na rzecz włączenia Polski w amerykański 
system obrony atomowej” 314. 

312. W. Hubert, Reprezentacja wybranych wątków energetycznych w polskim internecie, [w:] 
Widoczne i niewidoczne. Atom, łupki, wiatr w dyskusjach medialnych wokół energetyki, 
(red.) A. Wagner, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 163.

313. MON: Rząd rozważa udział w programie „Nuclear sharing”. Broń nuklearna trafi do Polski?, 
Gazeta.pl, 5.12.2015, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19300362,mon-

-polska-chce-broni-atomowej-rzad-rozwaza-udzial-w-programie.html [5.10.2017].

314. Genialny pomysł Kaczyńskiego! Polska powinna wstąpić w amerykański system obro-
ny atomowej!, Telewizja Republika, 7.02.2017, http://telewizjarepublika.pl/genialny-po-
mysl-kaczynskiego-polska-powinna-wstapic-w-amerykanski-system-obrony-atomo-
wej,44261.html [5.12.2017].
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Katalizatorem tego typu dążeń jest oczywiście konflikt na Ukrainie, a tak-
że – być może nawet w większym stopniu – różnice wśród europejskich 
krajów NATO dotyczące poczucia zagrożenia ze strony Rosji. Na jednym 
biegunie znajdują się państwa Europy Środkowo-Wschodniej (a w zasadzie 
Polska oraz kraje bałtyckie oraz w pewnym stopniu Rumunia, bo już pozo-
stałe kraje grupy wyszehradzkiej trudno zaliczyć do tej grupy), na drugim 
większość krajów Europy Zachodniej, z Niemcami i Francją na czele. Te 
pierwsze odczuwają wręcz bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji, te drugie 
zajmują względem tego państwa bardziej polubowne stanowisko (choć nie 
można ignorować takich faktów, jak wstrzymanie sprzedaży okrętów typu 
Mistral do Rosji przez Francję czy sankcje nałożone na Rosję). Jednak poli-
tyka Niemiec jest prowadzona pod znakiem „strategicznej cierpliwości” 315, 
a kwestia utrzymania sankcji dzieli najważniejsze partie polityczne. Jeśli 
w Europie Zachodniej Rosja jest postrzegana jako zagrożenie, to raczej z uwa-
gi na możliwość prowadzenia działań hybrydowych poniżej progu wojny (np. 
wpływania na scenę polityczną poprzez finansowanie partii politycznych 
i ruchów społecznych, a nawet wpływania na demokratyczne wybory poprzez 
działania informacyjne). Tymczasem w Europie Wschodniej otwarcie mówi 
się o zagrożeniu wojną, w tym wojną na pełną skalę. Przykładem jest wywiad 
z szefem MON Antonim Macierewiczem zamieszczony w październiku 2017 
roku w tygodniku „Sieci” zatytułowany „A co, jeśli naprawdę uderzą” 316. Co 
prawda tego typu wypowiedzi można potraktować raczej jako komunikat 
czysto polityczny obliczony na wewnętrzny rynek medialny, ale tworzą one 
pewną atmosferę i pociągają za sobą określone skutki. Jeśli nawet nie idą za 
tego typu deklaracjami realne działania, to ich następstwem jest kreowanie 
pewnych pomysłów i wprowadzenie ich do debaty publicznej. 

Czym jest nuclear sharing? 

W ramach mechanizmu nuclear sharing (nuklearnego współdzielenia) 317 
pięć państw NATO – Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy i Turcja (czyli kraje 
formalnie nienuklearne) – utrzymuje nuklearne porozumienia ze Stanami 

315. K. Frymark, A. Ciechanowicz, Marzenie o normalizacji. Niemcy wobec Rosji, Ośrodek Stu-
diów Wschodnich im. Marka Karpia, 7.11.2017, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ko-
mentarze-osw/2016-11-07/marzenie-o-normalizacji-niemcy-wobec-rosji [6.10.2017].

316. A co, jeśli naprawdę uderzą, J. Karnowski, M. Karnowski – wywiad z A. Macierewiczem, 
„Sieci”, 2017, nr 41, s. 24-29.

317. Więcej: R. Kopeć, Taktyczna broń nuklearna w Europie, „Przegląd Strategiczny”, 2016, nr 
9, s. 75-90.
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Zjednoczonymi 318. Zakładają one stacjonowanie amerykańskiej broni nu-
klearnej (stanowi ona własność USA) na terytorium tych państw, a także 
możliwość przekazania im w czasie wojny kontroli nad bronią nuklearną. 

Korzenie tego mechanizmu sięgają początkowego okresu zimnej wojny. 
Od wczesnych lat 50. Amerykanie zawarli szereg porozumień z zaprzyjaź-
nionymi krajami (przede wszystkim, chociaż nie tylko, z członkami NATO), 
które ustalały reguły dzielenia się amerykańską bronią nuklearną. Podobny 
mechanizm zastosowała, choć na znacznie węższą skalę Wielka Brytania, 
a także – już po drugiej stronie „żelaznej kurtyny” – Związek Radziecki. 
Zakres stosowania tego mechanizmu ilustruje tabela nr 7.

Warto zauważyć, że Polska była już uczestnikiem mechanizmu, w ramach 
którego kraj-właściciel przechowywał broń nuklearną na terenie państwa 
goszczącego. W latach 1969-1990 na terenie Polski znajdowała się bowiem 
radziecka broń nuklearna. Zakres omawianego mechanizmu uległ jednak 
w okresie pozimnowojennym znacznemu zawężeniu. Po pierwsze, tylko 
Stany Zjednoczone „dzielą się” własną bronią nuklearną z innymi państwa-
mi, podczas gdy Wielka Brytania i Związek Radziecki wycofały się z tego 
procederu. Po drugie, amerykańska broń nuklearna przechowywana jest 
na terenie tylko pięciu krajów NATO. 

Obecnie w Europie przechowywanych jest około 160-200 sztuk (do-
kładne dane nie są ujawniane) amerykańskiej taktycznej broni nuklearnej 
w postaci bomb lotniczych B-61 319. Większość krajów, na terenie których 
rozmieszczono tę broń posiada własne samoloty przystosowane do jej prze-
noszenia (wyjątkiem jest Turcja). Samoloty te określane są mianem DCA 
(Dual Capable Aircraft – samolot podwójnego zastosowania, przystosowany 
do przenoszenia broni konwencjonalnej i nuklearnej). Turcja nie posiada 
własnych samolotów DCA, na jej terenie nie stacjonują też samoloty ame-
rykańskie przeznaczone do realizacji misji nuklearnych. Prawdopodobnie 
samoloty tureckie ćwiczą jedynie eskortowanie samolotów DCA innych 
krajów NATO 320. Broń składowana w Europie w ramach programu nuclear 
sharing kontrolowana jest przez system Weapons Storage and Security 
System (WS3). Jego operatorem są amerykańskie siły powietrzne 321. 

318. R. Czulda, Taktyczna broń jądrowa w Europie, „Nowa Technika Wojskowa”, 2013, nr 6, s. 55.

319. A.F. Woolf, Nonstrategic Nuclear Weapon, Congressional Research Service, Washington 
2015, s. 18. 

320. A. Stein, Turkey and Tactical Nuclear Weapons: A Political Love Affair, EDAM Centre for 
Economics and Foreign Policy Studies, Istanbul 2012, s. 4.

321. I. Antony, J. Janssen, The Future of Nuclear Weapons in NATO, Stockholm International 
Peace Research Institute, Stockholm 2010, s. 16. 
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Kraj będący właścicielem 
broni

Kraj goszczący Okres funkcjo-
nowania

Stany Zjednoczone Belgia od 1963

Dania 1958-1965

Filipiny 1957-1977

Grecja 1960-2001

Hiszpania 1958-1976

Holandia od 1960

Kanada 1964-1984

Korea Płd. 1958-1991

Maroko 1953-1961

Niemcy od 1955

Tajwan 1958-1974

Turcja od 1959

Wielka Brytania 1954-2006

Włochy od 1957

Wielka Brytania Cypr 1960-1975

Niemcy 1972-1998

Singapur 1962-1970

Związek Radziecki Czechosłowacja 1965-1990

Kuba 1962

Mongolia 1967-1992

Niemiecka Republika Demokratyczna 1958-1991

Polska 1969-1990

Węgry 1974-1989

Tabela nr 7. Rozmieszczenie broni nuklearnej poza terytorium kraju-właściciela
Źródło: T.S. Sechser, Sharing the Bomb: Nonproliferation, Deterrence, and Foreign Nuclear 
Deployments, University of Virginia, Charlottesville 2015, s. 6.
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Tymczasem w Rosji …

Kwestia atomowego odstraszania znalazła się na wokandzie z oczywistego 
powodu – potencjalny przeciwnik, czyli Rosja, jest mocarstwem nuklearnym. 
Dodatkowym powodem do niepokoju jest rzekomo opracowana w Rosji 
doktryna nuklearnej deeskalacji. Oficjalnie Rosja, wedle doktryny wojennej 
z 2010 roku, rezerwuje sobie prawo do użycia broni nuklearnej jako pierwsza 
strona w przypadku agresji konwencjonalnej, która stanowiłaby niebez-
pieczeństwo dla istnienia państwa 322. Jest to wręcz zawężenie możliwości 
użycia broni nuklearnej względem wcześniejszej doktryny z roku 2000 – tam 
znalazło się szersze sformułowanie o „sytuacjach krytycznych dla bezpie-
czeństwa narodowego w wyniku konwencjonalnej agresji na dużą skalę” 323. 
Gwoli ścisłości trzeba przypomnieć, że zdecydowana większość państw 
nuklearnych, z USA, Wielką Brytanią i Francją na czele nie zdecydowała się 
na włączenie formuły no-first-use do swoich oficjalnych doktryn nuklearnych. 

Nie można również zapominać o rosyjskim arsenale taktycznej broni nu-
klearnej. To za jej pomocą miałaby być dokonywana owa nuklearna deeska-
lacja. Działania w kierunku wejścia Polski do mechanizmu nuclear sharing 
mają stanowić odpowiedź szczególnie na ten właśnie rodzaj broni. Bomby B-61 

322. Военная доктрина Российской Федерации, 5.02.2010, http://news.kremlin.ru/ref_no-
tes/461, s. 6, [9.10.2017].

323. Военная доктрина Российской Федерации, 21.04.2017, http://www.ng.ru/po-
litics/2000-04-22/5_doktrina.html, [9.10.2017].

Kraj Baza Liczba bomb Samoloty DCA

Niemcy Fliegerhorst Büchel 10-20 Tornado IDS

Belgia Kleine Brogel 10-20 F-16AM/BM

Holandia Uden Volkel 10-20 F-16AM/BM

Włochy Aviano ok. 50 F-16C (amerykańskie)

Ghedi Torre 10-20 Tornado IDS

Turcja Incirlik 60-70 brak

Tabela nr 8. Nuclear sharing w ramach NATO
Źródło: G. Neuneck, European and German Perspectives [w:] Tactical Nuclear Weapon and 
NATO, (red.) T. Nichols, D. Stuart, J.D. McCausland, U.S. Army War College, Carlisle 2012, s. 262.
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stanowiące podstawę nuklearnego współdzielenia również zaliczane są do broni 
taktycznej, czyli przeznaczonej przede wszystkim do stosowania na polu walki.  

Zasoby rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej są trudne do oszacowania. 
Trudność ta wynika z faktu, że nie podlega ona traktatom międzynarodo-
wym. Żadne uregulowania nie zobowiązują państw nią dysponujących do 
ujawniania danych na jej temat. Jest to zupełnie inna sytuacji niż w przypad-
ku broni strategicznej, która podlega ograniczeniom, oraz broni o zasięgu 
pośrednim, która w Rosji i USA formalnie została zlikwidowana. 

Według oficjalnych informacji podawanych przez rosyjski rząd w 2010 
roku podczas konferencji przeglądowej traktatu NPT Rosja przeprowa-
dziła redukcję arsenału taktycznego do poziomu około 25 procent stanu 
wyjściowego 324. Ten z kolei szacowany był na około 15-25 tysięcy głowic na 
przełomie lat 80 i 90. Prezydent Barack Obama w 2010 i 2013 roku wzywał 
Rosję do negocjacji w sprawie ograniczenia taktycznej broni nuklearnej, ale 
propozycja nie spotkała się z większym zainteresowaniem. Rosja zasygna-
lizowała przy tym szereg zjawisk, które budzą jej niepokój i nie pozwalają 
na dalsze redukcje własnego potencjału militarnego. Wymieniono m.in. 
budowę elementów tarczy antyrakietowej w Europie, rozwój konwencjonal-
nych środków precyzyjnego rażenia o zasięgu globalnym (program Prompt 
Global Strike), zbrojenia kosmiczne, nierównowaga sił konwencjonalnych 
w Europie, a także zasygnalizowano konieczność wzięcia pod uwagę broni 
nuklearnej innych krajów 325. 

Raport Kongresu USA z 2009 roku szacował, że Federacja Rosyjska dys-
ponować może około 3800 taktycznymi ładunkami nuklearnymi  326. Raport 
sporządzony przez Federację Naukowców Amerykańskich w 2012 roku 
mówił z kolei o około 2000 głowic w służbie operacyjnej 327. Z tej liczby 
około 730 głowic znajduje się na wyposażeniu lotnictwa. Są to rakiety Ch-22 
i Ch-15 przenoszone przez bombowce Tu-22M3 oraz bomby różnych typów 
przenoszone przez samoloty Tu-22M3, Su-24M i najnowsze Su-34. Około 

324. SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm 
International Peace Research Institute, Stockholm 2011, s. 334. 

325. S. Pifer, Bilateral and Multilateral Nuclear Arms Reductions (START/Global Disarmament), 
[w:] Routledge Handbook of Nuclear Proliferation and Policy, (red.) J.F. Pilat, N.E. Busch, 
Routledge, London-New York 2015, s. 297.

326. W.J. Perry, J.R. Schlesinger, America’s Strategic Posture, Congressional Commission on the 
Strategic Posture of the United States, Washington 2009, s. 111.

327. H.M. Kristensen, Non-Strategic Nuclear Weapons, Federation of American Scientists, Wa-
shington 2012, s. 53.
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170 głowic to uzbrojenie należących do wojsk lądowych wyrzutni rakiet 
taktycznych Toczka i przypuszczalnie Iskander. Około 430 głowic stanowi 
uzbrojenie rakietowych systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych 
(systemy rodziny S-300, S-300W i A-135). Około 700 głowicami dysponuje 
Marynarka Wojenna. Przystosowane do ich przenoszenia są okręty podwod-
ne, nawodne oraz samoloty lotnictwa morskiego. Broń taktyczna znajdująca 
się w służbie operacyjnej składowana jest w około 50 obiektach 328.

Warto zaznaczyć, że NATO znacząco zredukowało potencjał w zakresie 
taktycznej broni nuklearnej, Rosja tymczasem prawdopodobnie go rozwija. 
Kraj ten prawdopodobnie prowadzi ćwiczenia z wykorzystania broni tego 
typu. W tym kontekście mówi się o symulowanym ataku nuklearnym na 
terytorium Polski w czasie ćwiczeń Zapad 2009 329, a także o symulowanym 
ataku na neutralną Szwecję przeprowadzonym przy pomocy przystoso-
wanych do przenoszenia broni nuklearnej bombowców Tu-22M3 w marcu 
2013 roku 330. Generalnie jednak trudno z całą pewnością potwierdzić, jak 
intensywnie Rosja trenuje użycie taktycznej broni nuklearnej (większość 
manewrów obejmuje rutynowe wykorzystanie broni strategicznej), a przede 
wszystkim, czy scenariusz tych ćwiczeń rzeczywiście zawiera „nuklearną 
eskalację dla deeskalacji” 331.

Polska a nuklearny wymiar NATO

Warto przypomnieć, że przeszkodą w objęciu Polski programem nucle-
ar sharing są porozumienia NATO-Rosja (Akt założycielski o wzajemnych 
stosunkach, współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy NATO i Federacją 
Rosyjską z 1997 roku). Zgodnie z jego treścią NATO zadeklarowało, że nie 
ma intencji, planu i powodu, aby rozmieszczać broń nuklearną na tere-
nie nowych państw członkowskich Sojuszu oraz przygotowywać obiekty 

328. A.M. Wolf, Nonstrategic Nuclear Weapons, Congressional Research Service, Washington 
2017, s. 24.
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apons in Europe, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, 2012,  s. 
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graph, 4.02.2016, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12139943/
Russia-simulated-a-nuclear-strike-against-Sweden-Nato-admits.html [9.10.2017].
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pełniące funkcje składów broni nuklearnej  332. Co więcej, zobowiązanie 
to nie zostało uzależnione od utrzymania „obecnego i przewidywalnego 
środowiska bezpieczeństwa”, jak to było w przypadku ustaleń dotyczących 
rozmieszczenia sił konwencjonalnych. Oczywiście należy zastanowić się, 
czy obostrzenia te są wiążące w sytuacji, gdy Rosja złamała memorandum 
budapesztańskie, jednak należy być świadomym istnienia tych zobowiązań 
i politycznych konsekwencji ich podważenia. 

Kolejne kontrowersje wiążą się z potencjalną niezgodnością programu 
nuclear sharing z traktatem NPT (Układ o nierozprzestrzenianiu broni nukle-
arnej; Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) 333. W sposób oczy-
wisty spory te wybuchną ze zdwojoną siłą w sytuacji, gdyby zdecydowano 
się na rozciągniecie tego programu na kolejne państwa. Wszystkie umowy 
w ramach nuclear sharing zawarto bowiem bilateralnie jeszcze przed wejściem 
w życie NPT, a i tak ich status w świetle traktatu jest niejednoznaczny. Kolejna 
umowa, zawarta już podczas obowiązywania NPT, tylko te kontrowersje wzmocni. 

Artykuł I traktatu zakazuje bowiem transferu bezpośredniej i niebezpo-
średniej kontroli nad bronią nuklearną innym państwom. Artykuł II tegoż 
traktatu zabrania państwom nienuklearnym przyjmowania broni nuklearnej 
pod swoją kontrolę. NATO argumentuje, że o żadnym „transferze” nie ma 
mowy czasie pokoju, a broń cały czas znajduje się pod kontrolą Stanów 
Zjednoczonych. Podczas wojny z kolei nie ma możliwości kontrolowania 
realizacji postanowień traktatu. Jednakże dokument końcowy konferencji 
przeglądowej z 1985 roku stanowi, że zobowiązania zaciągnięte w związku 
z przyjęciem NPT obowiązują „w każdych okolicznościach”. Co więcej, nie 
jest jasne, jakiego rodzaju wojna miałaby według NATO unieważniać zapisy 
NPT (zwłaszcza że traktat nie przewiduje takiej opcji) 334. 

Należy zaznaczyć, że Polska bierze udział w pracach NATO Nuclear 
Plannig Group. W 2014 roku polskie samoloty brały po raz pierwszy udział 
w działaniach związanych z nuclear sharing w ramach manewrów Steadfast 
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Noon we Włoszech. Polska wydelegowała 3 samoloty F-16 i około 40 osób 
personelu 335. Polskie F-16 nie przenosiły jednak broni nuklearnej, gdyż nie 
są do tego przystosowane. 

Program nuclear sharing już sam w sobie budzi wiele kontrowersji wśród 
biorących w nim udział państw. W szczególności dotyczy to Niemiec, pre-
zentujących ambiwalentną postawę w tej sprawie. Co więcej, Niemcy pla-
nują wycofanie z linii przystosowanych do przenoszenia broni nuklearnej 
samolotów Tornado (chociaż termin ten jest wciąż przesuwany), a nowe 
samoloty Eurofighter Typhoon nie są maszynami typu DCA i nie ma planów 
przeprowadzenia stosownej modernizacji. W czasie kampanii wyborczej do 
niemieckiego parlamentu wolę wycofania amerykańskiej broni nuklearnej 
z Niemiec zadeklarowali szef SPD Martin Schultz i pełniący funkcję mini-
stra spraw zagranicznych Sigmar Gabriel (z tej samej partii) 336. Przyszłość 
niemieckiej części natowskiej nuklearnej układanki stoi zatem pod znakiem 
zapytania, chociaż żadne wiążące deklaracje w tej sprawie nie padły. Należy 
zakładać, że ewentualne rozszerzenie programu nuclear sharing spotkać 
się może z negatywnymi reakcjami części zachodnioeuropejskiej sceny 
politycznej.

Dwa warianty

Należy wskazać na dwa warianty ewentualnego uczestnictwa Polski w pro-
gramie nuclear sharing. Pierwszy, najczęściej rozważany wariant zakłada 
przeniesienie bomb nuklearnych na terytorium Polski. W tym kontekście 
mówi się nieoficjalnie o możliwości przeniesienia broni z kraju, który co 
prawda obecnie jest uczestnikiem programu, ale jego determinacja do jego 
kontynuowania może budzić wątpliwości. Oczywistym „kandydatem” do 
takiej zamiany są Niemcy. Wariant drugi, nazwijmy go „umiarkowanym”, 
zakłada z kolei tylko przystosowanie użytkowanych przez Polskie Siły Po-
wietrzne samolotów F-16 do przenoszenia broni nuklearnej. Stałyby się one 
samolotami DCA. Co więcej, proces modernizacji nie musiałby obejmować 

335. J. Palowski, Polskie myśliwce F-16 na manewrach jądrowych NATO, Defence.24, 28.10.2014, 
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całej polskiej floty F-16, liczącej 48 maszyn, ale jej część (nawet kilka-kilka-
naście samolotów). Same bomby byłyby „pobierane” z dotychczasowych 
NATO-wskich magazynów. Ze względów geograficznych można wskazać 
przede wszystkim bazę 33 Skrzydła Luftwaffe w Büchel na terenie Niemiec, 
przy granicy z Luksemburgiem. Należy mieć jednak na uwadze opór Nie-
miec zarówno względem samej idei nuclear sharing, wobec wzmacniania 
wschodniej flanki NATO, a także wobec wszelkich koncepcji, które mogłyby 
przywodzić na myśl możliwość zastosowania broni nuklearnej w centralnej 
część Europy (trudno nie przypomnieć o stanowczym sprzeciwie Niemiec 
wobec rozwijania przez Francję taktycznych rakiet Hades w latach 80. 337) . 
Alternatywą mogłoby być składy broni nuklearnej w innych krajach NATO, 
np. Aviano we Włoszech. 

W ramach rozwijania komunikacyjnego aspektu odstraszania polskie 
samoloty F-16 prowadziłaby rotacyjne ćwiczenia na zasadzie Aviation De-
tachement. Ćwiczenia te byłyby z jednej strony odpowiednio nagłaśniane, 
z drugiej podkreślano by równocześnie, że odbywają się one zawsze z ma-
kietami bomb, a nie z prawdziwą bronią nuklearną. Byłby to argument 
odpierający zarzuty o złamanie traktatu NPT i ustaleń NATO-Rosja. W ra-
zie kryzysu lub konfliktu zbrojnego samoloty byłyby wysyłane do wskaza-
nej bazy dysponującej składem broni nuklearnej. Stanowiłoby to czynnik 
wzmacniający niepewność po stronie przeciwnika. Jak wspomniano, okre-
ślony ale trudny do dokładnego oszacowania poziom niepewności stanowi 
czynnik wzmacniający odstraszanie, utrudniając przeciwnikowi dokonanie 
precyzyjnej kalkulacji zysków i strat.

Możliwość przenoszenia broni nuklearnej przez polskie samoloty oraz 
ewentualność przebazowania ich do obiektów nuklearnych stanowiłaby 
także narzędzie kontrolowanej eskalacji. Stanowiłoby to wyraźny komu-
nikat – a pamiętajmy, że odstraszanie jest strategią komunikacyjną – nie 
powodując przy tym przekroczenia „czerwonej linii”. Przywołując strategię 
wybraną przez Amerykanów w czasie kubańskiego kryzysu rakietowego 
widzimy, jak użyteczne jest rozwiązanie, które pozwala wycofać się obu 
stronom z konfrontacji bez strat i bez utraty twarzy. Co więcej, przerzuca 
ono na przeciwnika odium strony agresywnej, która rozpoczęła działania 
zbrojne lub przeniosła je na kolejny (nuklearny) poziom eskalacji. Przy tym 

337. R.F. Laird, The French Nuclear Forces in the 1980s and 1990s, Center for Naval Analyses, 
Alexandria 2003, s. 12-24. 
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swoistym umiarkowaniu komunikat ten powinien w sposób zdecydowany 
prezentować zarówno możliwości militarne, jak i polityczną determinację. 

Można także pokusić się o inną analogię. Wyposażenie polskich samolo-
tów w zdolność do przenoszenia broni nuklearnej i czasowa ich dyslokacja 
do baz, gdzie taka broń jest przechowywana stanowiłoby w pewnym stopniu 
odpowiednik rosyjskiego modus operandi, zakładającego czasowe przeba-
zowanie baterii rakiet Iskander do Obwodu Kaliningradzkiego. Pozwala 
to w sposób kontrolowany eskalować i deeskalować napięcie, utrzymując 
przy tym pożądany poziom niepewności. Tak jak nie wiadomo, czy Rosjanie 
posiadają głowice nuklearne do rakiet Iskander, tak nie będzie wiadomo 
również, jakiego rodzaju uzbrojenie przenosić będą F-16. Dzięki temu uzy-
skany zostanie na tyle wysoki poziom niepewności, że pozwoli to ograniczyć 
możliwość nuklearnego szantażu ze strony Rosji. Taki cel – wobec odległej 
perspektywy ataku nuklearnego na kraj NATO, nawet w ograniczonej skali – 
uznać można za wystarczający i osiągalny za pomocą omawianych środków.

Ograniczone zaangażowanie Polski w nuclear sharing byłoby nie tylko 
mniej drażliwe politycznie, militarnie i z punktu widzenia prawa między-
narodowego, ale także znacznie tańsze. Odpadłaby konieczność budowania 
odpowiednich schronów i instalacji towarzyszących. Taką bazę należa-
łoby zabezpieczyć przed atakiem konwencjonalnym (np. lotniczym lub 
rakietowym), rajdem sił specjalnych czy zagrożeniami w cyberprzestrzeni. 
Obiekt musiałby być zlokalizowany daleko od wschodnich granic Polski, by 
zabezpieczyć broń nuklearną przed przejęciem przez Rosję w razie inwazji 
(analogicznie baza Büchel znajduje się na zachodzie Niemiec).

Z drugiej strony ograniczone zaangażowanie wymagałaby zwiększonego 
poziomu zaufania nie tylko między Polską a Stanami Zjednoczonymi jako 
dysponentem broni nuklearnej, ale także państwem, na terenie którego broń 
się znajduje i gdzie miałyby być przebazowane polskie samoloty (Niemcy, 
Włochy?). W sytuacji kryzysu międzynarodowego i znaczącego wzrostu na-
pięcia o taki poziom wzajemnego zaufania może nie być łatwo. To element, 
który musi być wzięty pod uwagę w rozważaniach na temat tego rozwią-
zania. Niewątpliwie stanowi on dodatkową komplikację, ale równocześnie 
potwierdza, że kluczowym elementem odstraszania w przypadku Polski jest 
konieczność zachowania wysokiego poziomu spójności NATO.

Rozważając rozwiązanie alternatywne, czyli składowanie broni nuklear-
nej na terenie Polski należy podkreślić, że poza wskazanymi komplikacja-
mi natury politycznej i prawnomiędzynarodowej, będzie ono skutkowało 
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wzrostem napicia w regionie. Otwarte pozostaje pytanie, jak na takie po-
sunięcie zareagowałoby Rosja. Być może dążyłaby do rozmieszczenia wła-
snej broni nuklearnej na terenie Białorusi. Scenariusz taki byłby zgodny 
z mechanizmem dylematu bezpieczeństwa  338, wedle którego działania 
zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podejmującego je 
państwa prowokują do reakcji przeciwnika. W rezultacie obracają się one 
przeciwko temu państwu, finalnie obniżając poziom bezpieczeństwa. 

Co więcej, korzyści z rozmieszczenia broni nuklearnej na terenie Polski 
są wątpliwe. Polska nie będzie miała kontroli nad tą bronią i prawa swobod-
nego jej użycia. Ograniczenie to dotyczy to zarówno pokoju, kryzysu, jak 
i wojny. Decyzja będzie zawsze należała do Stanów Zjednoczonych. Z tego 
punktu widzenia to, czy broń ta znajdować się będzie na terenie Polski 
czy Niemiec nie ma większego znaczenia. Kluczowa będzie ocena sytuacji 
z punktu widzenia priorytetów polityki amerykańskiej. Taktyczna broń 
nuklearna w ramach nuclear sharing jest bowiem nie tyle realnym zasobem, 
za którym kryją się konkretne zdolności militarne, co przede wszystkim 
wyrazem kolektywnej determinacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie-
przypadkowo przywoływana jest nawet metafora nuclear sharing w NATO 
jako obrączki w małżeństwie 339.

Wnioski, czyli rachunek strategiczny

Ewentualny udział Polski w programie nuclear sharing nie jest żadną „ma-
giczną formułą” odstraszania. Jeśli taka możliwość byłaby realna (tu po-
trzebna byłaby nie tylko zgoda Stanów Zjednoczonych, ale i szerszy kon-
sensus w ramach NATO), to rachunek potencjalnych strat i korzyści nie jest 
oczywisty. Wydaje się, że więcej argumentów przemawia za ograniczonym 
uczestnictwem w tym programie, przejawiającym się w przystosowaniu 
samolotów Polskich Sił Powietrznych do przenoszenia taktycznej broni 
nuklearnej. Każdy krok, który skutkować może eskalacją napięcia w regionie, 
powinien być starannie przemyślany. Nie oznacza to bynajmniej, że strach 
przed ewentualną reakcją Rosji ma paraliżować polskie ośrodki decyzyjne 
i wstrzymywać wszelkie działania wzmacniające potencjał odstraszania. 

338. Koncepcja dylematu bezpieczeństwa wprowadzona została przez Johna J. Herza. Zob: J.J. 
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ce and Assurance, Center for Strategic and International Studies, Washington 2009, s. 31.
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Decyzja nie może być jednak efektem mocarstwowej megalomanii czy my-
ślenia życzeniowego, tylko kalkulacji biorącej pod uwagę wszystkie aspekty 
rozważanego rozwiązania.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, która często umyka 
z pola widzenia jako mniej spektakularna dla opinii publicznej. Zarówno 
na poziomie Polski, jak i NATO należy poważniej rozważyć ewentualność 
przejścia od konfliktu konwencjonalnego do nuklearnego i przygotowywać 
się na nią. Chodzi m.in. o procedury decyzyjne oraz ćwiczenia, zarówno 
wyspecjalizowanych formacji do obrony przed bronią masowego rażenia, 
jak i ogółu wojsk, do funkcjonowania w warunkach nuklearnego pola walki. 
Stosowne przygotowanie na taką ewentualność będzie sygnałem, że nie 
jest ona aż tak nie do pomyślenia, że sama możliwość wykorzystania przez 
przeciwnika broni nuklearnej byłaby w stanie nas przestraszyć. 
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VI Obrona terytorialna

Teoria obrony terytorialnej

Siły zbrojne do obrony państwa powinny składać się z dwóch komponen-
tów: wojsk operacyjnych i formacji terytorialnych  340, głosi polska doktryna 
obronna. Wojska operacyjne są przeznaczone do realizacji zadań bojowych 
zarówno na terytorium państwa, jak również poza nim. Cechuje je duża 
elastyczność i aterytorialność w zakresie formowania, szkolenia, dyslokacji, 
rozwinięcia mobilizacyjnego, zaopatrywania i użycia operacyjnego oraz 
posiadanie systemowych środków walki, a także wysoce manewrowe i mo-
bilne użycie systematyczne w skali taktycznej, operacyjnej i strategicznej. 
Kierowane (dowodzone) i w przeważającej części obsadzane są stanem 
osobowym elitarnie dobieranej kadry zawodowej i specjalistami na wielo-
letnim kontrakcie 341. Wojska operacyjne mogą pochodzić jednak również 
z poboru, nie jest koniecznym, by całość stanu osobowego była zawodowa. 

Komponentem uzupełniającym są wojska terytorialne. Jest to pojęcie 
bardzo szerokie. Pierwszym najszerszym rozumieniem są wojska teryto-
rium. Czyli tworzone na zasadach terytorialnego do nich poboru, szkole-
nia i uzupełniania. Mogą mieć charakter wojsk regionalnych, lokalnych 
i rezerwowych. Wojska regionalne mobilizowane są w skali regionalnej. Są 
one przeznaczone do realizacji zadań w skali taktyczno-operacyjnej (na 
poziomie regionu) na zasadach takich samych, jak działania wojsk opera-
cyjnych i przy pomocy sprzętu od nich pozyskanego. Co ważne, te wojska 
mogą być użyte również poza ich terytorium.

340. B. Balcerowicz, Strategia obronna państwa…, op.cit., s. 67.

341. R. Jakubczak, Współczesne wojska obrony terytorialnej, Bellona, Warszawa 2014, s. 112.
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Pojęciem węższym są wojska lokalne. To wojska terytorialne o taktycznej 
skali działania, tworzone z powszechnego poboru i w oparciu o miejscowe 
zasoby sił i środków. Mają stałe rejony, obiekty oraz rubieże do obsadzania 
i prowadzenia tam walki, nie są zbyt mobilne. Wykorzystują lekki, prosty 
w użytkowaniu i obsłudze oraz przenośny sprzęt bojowy – co pozwala im 
z łatwością przechodzić do działań nieregularnych w znanym im terenie 
oraz wspierać społeczeństwo w ramach działań humanitarnych 342. 

Zatem tzw. wojska obrony terytorialnej (OT – i takim terminem będzie-
my się posługiwać), to właśnie wojska lokalne, czyli komponent masowy, 
zapewniający podjęcie działań obronnych na dużą skalę oraz wsparcie sił 
zbrojnych przez pozamilitarne ogniwa obronne  343. Obrona terytorialna 
w ochronie i obronie narodowej i obronie wspólnej NATO realizuje misje: 
orężne, koordynacji działań cywilno-wojskowych i misje nieorężne 344.

Główną zaletą wojsk terytorialnych jest uzyskanie nasycenia pola walki 
przy dość nieznacznych kosztach. Obrona terytorium przy pomocy wojsk 
operacyjnych jest 10-12 krotnie droższa. W działaniach nieregularnych na 
zniszczenie 1 batalionu OT potrzeba do 20 batalionów wojsk operacyj-
nych. Do zniszczenia 12 batalionów OT potrzeba zaangażowania ok. 240 
batalionów, tj. 8-10 dywizji piechoty, 4-5 dywizji zmechanizowanych. Do 
zniszczenia batalionu zmechanizowanego potrzebne są siły 3-5 batalionów 
nacierających. Batalion zmechanizowany jest w stanie opanować powierzch-
nię 60 km². Zatem 12 batalionów OT (koszt sformowania jednego batalionu 
ogólnowojskowego) opanować może 420 km², przy działaniach nieregu-
larnych nawet od 4800 do 7200 km². Powierzchnia panowania OT przy 
tych samych kosztach jest 7 krotnie wydajniejsza od wojsk operacyjnych 345. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku Polski nie ma możliwości zrów-
noważania potencjału militarnego Rosji, stąd koncepcja zorganizowania 
terytorium obrony jest zasadna. Przyjmuje się, że na siłę obronną państwa 
składają się:

• duch i wola obrony narodu oraz jego przygotowanie obronne,
• wiarygodna strategia obrony,

342. Ibidem.

343. B. Balcerowicz, Strategia obronna państwa…, op.cit., s. 67.

344. J. Marczak, Koncepcja Strategiczna Obrony Terytorialnej Polski w XXI wieku (wizja stra-
tegiczna Obrony Terytorialnej Polski 2010) , https://obronanarodowa.pl/artykuly/display/
koncepcja-strategiczna-ot-wedlug-plk-r-dr-hab-jozefa-marczaka [1.10.2017].

345. Więcej: R. Jakubczak, Współczesne wojska…, op.cit., s. 236-243.
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• siły zbrojne (wojsk operacyjne i system obrony terytorialnej),
• przygotowanie obronne terytorium,
• sojusze 346.

Jak zatem widać obrona terytorialna oparta o odpowiednio przygotowa-
ną ludność cywilną jest bardzo istotnym elementem. Przykładem najdalej 
posuniętego rozwoju obrony terytorium przy zaangażowaniu również sił 
cywilnych jest tzw. obrona totalna (total defense), choćby w Szwecji. Ale 
formacje OT są formowane w wielu państwach, do najlepiej znanych należą 
te z Wielkiej Brytanii: Home Guard i Home Fleet (wojska operacyjne, jak 
i lokalne) na czas „W” o liczebności do 150 tys. W USA: Gwardia Narodowa 
(wypełnia zobowiązania w skali krajowej i międzynarodowej – nie jest więc 
typowym OT), Army National Guard – 352,7 tys.; Air National Guard – 106,3 
tys. W Francji taką rolę pełni Żandarmeria Narodowa i Republikańskie 
Kompanie Bezpieczeństwa (pełnią funkcje wojsk wewnętrznych, jak i pierw-
szego rozwinięcia). W naszej części Europy takie formacje posiadają: Litwa 
(KASP), Łotwa (Zemessardze), Estonia (Kaitseliit) i są to siły dość znaczące 
w stosunku do wojsk operacyjnych 347. 

Perspektywa obrony przez całe społeczeństwo ma z jednej strony unie-
możliwić zajęcie państwa i jego okupację (odstraszanie przez odmowę), 
z drugiej narazić go na ogromne koszty w przypadku podjęcia takiej próby 
(odstraszanie przez karę). Oczywiście bardzo istotne są tu dwie rzeczy – 
po pierwsze czy społeczeństwo i wojska są przygotowane właściwie do 
takiego działa (to musi być system obrony terytorialnej), po drugie na ile 
społeczeństwo jest gotowe do takich poświęceń (kryterium wiarygodności)? 
Ważnym aspektem jest też dostosowanie OT do dzisiejszej formy prowadze-
nia konfliktów, zwłaszcza wyciągnięcia wniosków z wojny pomiędzy Rosją 
a Ukrainą 348. Należy również pamiętać, że OT to nie forma „pospolitego 
ruszenia”, ponieważ jednostki nie są przygotowane o działania poza swo-
im rejonem odpowiedzialności. Nie są to również wojska zabezpieczenia 

346. B. Balcerowicz, Strategia obronna państwa…, op.cit., s. 66.

347. M. Likowski, Kontrowersyjna Obrona Terytorialna, „Raport. Wojsko – Technika – Obron-
ność”, 2017, nr 3, s. 45.

348. P. Wywiał, Territorial Defence in the national security system against a threat of a hybrid 
war, [w:] Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunków międzynarodowych na prze-
łomie XX i XXI wieku, (red.) K. Sygidus, O. Yaremchuk, R. Kordonskyy, Lwowski Uniwersytet 
Narodowy im. Iwana Frank, Lwów 2015, s. 101-109.
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zaplecza frontu zewnętrznego, tak jak było to przewidziane w planach 
strategicznych Układu Warszawskiego 349.

Obrona terytorialna w Polsce – od Piasta do Lecha

Organizacja terytorialna obrony państwa polskiego to nie tylko koncep-
cja ostatnich lat. Możemy takich pomysłów, na wykorzystanie terytorium 
i wojsk terytorium, w historii Polski odnaleźć zdecydowanie więcej. Jednym 
z pierwszych pomysłów była kwestia obrony przed najazdami węgierskimi 
za pierwszych Piastów. Praktycznie cały łuk Karpat polskich pokrywała 
pierwotna puszcza, stanowiła ona naturalną barierę, bardzo trudną do po-
konania. Do Polski wiodły zasadniczo tylko przełęcze, ale i tak porośnięte 
lasami. Pełniło to zatem formę naturalnej przeszkody, ale dawało to też 
pewną głębię strategiczną, wymagało od najeźdźcy dobrego przygotowania 
logistycznego (brak możliwości aprowizacji na bezludnym terenie). Właści-
wie dopiero od czasów Kazimierza Wielkiego możemy mówić o planowym 
zagospodarowaniu tych terenów. Wynikało to z dwóch podstawowych 
przesłanek. Po pierwsze, teren ten przestał być linią demarkacyjną z Ru-
sią (przyłączoną w wyniku kampanii wojennej i dziedziczenia w 1340 r.) 
i Węgrami, dynastycznie zbliżonymi z Polską i rezygnującymi z pretensji 
do tych terenów. Drugim powodem była polityka umacniania panowania 
i państwa przez osadnictwo. Była to zmiana zasadnicza, państwo miało być 
bronione nie przez nieprzebytą puszczę, tylko linie zamków i umocnień 
zagospodarowanych przez rody rycerskie (m.in. Bogoriów, Gierałtów, Odro-
wążów, Nawojowskich czy Gładyszy 350 – w tym rejonie). Tereny zagospo-
darowywane przez polskich możnych były, jak się zdaje puste, albo prawie 
puste 351. Pamiątką po tym osadnictwie są choćby nazwy miejscowości, jak 
np.: Gródek, Stróże, Stróża itd. 

Mobilizacja na zasadzie terytorialnej była podstawą organizacji polskiego 
rycerstwa. W ten sposób powstawały chorągwie ziemskie, prowadzone 
przez rycerzy, którym ziemie były nadawane przez króla, właśnie w celu 

349. R. Jakubczak, Obrona terytorialna III RP : strategia, sztuka operacyjna, taktyka: militarne 
bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciego tysiąclecia, Agencja Wydaw-
nicza Jerzy Mostowski, Warszawa 2004, s. 51.

350. więcej: A. Wójcik, Gładysze: pionierzy osadnictwa na Pogórzu, nakł. Komitetu Regional-
nego, Gorlice 1948.

351. A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650,Oficyna Wydawnicza Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, Sanok 2007, s. 150.
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wyposażenia i wyprawienia w oparciu o miejscowe zasoby, siły i środki. 
Podobnie organizowane były wojska chłopskie czy straże miejskie. Najlep-
szym przykładem była opieka przez dane cechy nad odcinkami fortyfikacji 
obronnych miast. Cechy były odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, 
ale i obsadzenie załogami w przypadku agresji. Wspomnieniem po tym są 
nazwy ulic czy baszt, np. w Krakowie. Pierwszą formacją o charakterze wojsk 
terytorialnych była milicja utworzona przez Tadeusza Kościuszkę, który 
przeniósł de facto swoje doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych. Przypomnieć 
należy, że koncepcja milicji jest jednym z fundamentów USA, to dla jej utrzymania 
wprowadzona została druga poprawka do konstytucji gwarantująca dostęp do 
broni. W II RP nie było pomysłu na organizacje wojsk lokalnych, podstawą były 
wojska operacyjne i mocno rozbudowane rezerwy, nawet do 2 mln przeszkolo-
nych rezerwistów. Tuż przed samą wojną (od 1937 r.) rozpoczęto formowanie 
batalionów OT, zdążono utworzyć 82 (50 000 żołnierzy)  352. Pewną formą 
wojsk terytorialnych były oddziały partyzanckie, powstające w czasie II 
wojny światowej, takie jak choćby Armia Krajowa (ok. 400 000 ludzi) czy 
Bataliony Chłopskie. Od 1956 r. zaczęły być tworzone wojska OT – była to 
koncepcja marsz. Mariana Spychalskiego. Obrona Terytorium Kraju liczyła 
150 000 żołnierzy, na czas „W” mogła osiągnąć do 700 000 353. W latach 
osiemdziesiątych wojska te przestały istnieć. W latach dziewięćdziesią-
tych postanowiono wrócić do tej koncepcji. W rzeczywistości jednak OT 
były wojskami rezerwowymi lub wewnętrznymi, gdyż nie były powiązane 
z konkretnym terytorium, nie miały dowodzenia na poziomie regionalnym 
itd. A pełniły dość istotną rolę. Polska do czasu przystąpienia do NATO 
była skazana na samowystarczalności obronną. W 1992 roku utworzono 
Zarząd Sztabu Generalnego WP, odpowiedzialny w zakresie dowodzenia. 
Po 4 latach utworzono Wojewódzkie Sztaby Wojskowe i tym samym OT 
nadano charakter wojsk terytorialnych. Skadrowano pierwsze brygady, były 
to: 1. BOT Gdańsk, 2. BOT Mińsk Mazowiecki, 3. BOT Zamość, 14. BOT 
Przemyśl, 22 BOT Kłodzko i 25. pułk w Gliwicach. Planowano utworzyć 
kolejne brygady 354. Koncepcja użycia zakładała, że OT miały przyjąć ude-
rzenie przeciwnika, związać go walką, zarówno przez działania obronne, jak 
i nieregularne. Wojska operacyjne miały prowadzić działania manewrowe 

352.R. Jakubczak, Współczesne wojska…, op.cit., s. 73.

353. P. Wywiał, OT – wnioski z historii, „Polska Zbrojna”, czerwiec 2017, s. 24.

354. R. Jakubczak, Obrona terytorialna III RP…, op.cit., s. 136.
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z wykorzystaniem taktycznej rozbudowy inżynieryjnej i walorów obronnych 
terenu działań. Wojska OT miały organizować obronę miast i innych waż-
nych operacyjnie rejonów i obiektów na całym terytorium Polski, chronić 
elementy infrastruktury państwa, prowadzić ryglowanie strategiczne, co 
miało dawać swobodę manewru wojskom operacyjnym, a także prowadzić 
działania nieregularne i dywersyjne na tyłach i pomiędzy siłami przeciw-
nika. Były to ambitne zadania, tymczasem wojska OT dysponowały jedy-
nie przestarzałym uzbrojeniem, głównie przekazywanym po wycofywaniu 
z jednostek operacyjnych i niepodlegającym ograniczeniom CFE. W efekcie 
zatrzymano tworzenie kolejnych oddziałów. W 2003 roku rozpoczęto likwi-
dację OT, w 2007 proces został zakończony. Sama idea był głównie konty-
nuowana przez organizacje społeczne, jak choćby ObronaNarodowa.pl 355. 
Mimo tego w założeniach strategicznych nadal przewidywano użycie sił OT.

Powrót do koncepcji OT nastąpił pod koniec prezydentury Bronisława 
Komorowskiego. O ile tzw. „doktryna Komorowskiego” nie wskazywała tego 
wprost, o tyle zaznaczono konieczność przebudowy armii z ekspedycyjnej 
do skoncentrowanej na obronie terytorium kraju. Jednak faktyczne prace 
nad koncepcją OT prowadzone były, czy przez grupę powiązaną z Romu-
aldem Szeremietiewem i Józefem Marczakiem (ObronaNarodowa.pl) lub 
z Prawem i Sprawiedliwością. Ta druga opcja działała zwłaszcza w ramach 
think-tanku Narodowe Centrum Studiów Strategicznych (NCSS). Kiero-
wany był on przez Tomasza Szatkowskiego (podsekretarza stanu w MON 
od 2015 roku) 356, a za koncepcje OT odpowiedzialni byli przede wszystkim 
Grzegorz Kwaśniak i Krzysztof Gaj. Ten pierwszy Decyzją nr 504/MON 30 
grudnia 2015 roku został Pełnomocnikiem Ministra Obrony narodowej do 
spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej, ze strony Sztabu Generalnego 
WP do pracy skierowany został płk rez. Krzysztof Gaj 357. 25 kwietnia 2016 
roku Antoni Macierewicz podpisał koncepcję Obrony Terytorialnej. Doce-
lowo ma zostać utworzone 17 brygad OT, we wszystkich województwach 
po jednej i w mazowieckim dodatkowej. Prawie w każdym powiecie ma 
być jedna kompania (364 kompanie na 380 powiatów), każdy batalion 
ma składać się z 4-5 kompani piechoty lekkiej oraz kompani dowodzenia, 

355. Krajowy System Obrony Narodowej, s. 4, https://obronanarodowa.pl/download/KSON.
PDF [1.10.2017].

356. http://www.mon.gov.pl/ministerstwo/kierownictwo/podsekretarz-stanu-tomasz-szat-
kowski/  [1.10.2017].

357. R. Michalski, Piąty rodzaj Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej, „Nowa Technika 
Wojskowa”, 2016,nr 6, s. 24-25.
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logistyki i wsparcia 358. System obrony terytorialnej będzie funkcjonował na 
trzech poziomach ściśle powiązanych z administracyjnym podziałem kraju. 
Najwyższym poziomem będzie poziom strategiczny, czyli krajowy, gdzie 
będzie funkcjonowało dowództwo obrony terytorialnej. Kolejnym pozio-
mem będzie poziom operacyjny czyli wojewódzki. Najniższym poziomem 
będzie poziom taktyczny, powiatowy 359.

Kontrowersje wokół OT w Polsce 

Od samego początku projektowi OT w Polsce towarzyszą spore kontro-
wersje. Pierwsza dotyczy samego środowiska tworzącego projekt, czyli 
NCSS, a konkretnie osoby kierującej organizacją czyli Jacka Kotasa. Jest 
on podejrzewany o kontakty z wywiadem i mafią rosyjską. Co ciekawe, Jan 
Śpiewak nazwał go „rosyjskim łącznikiem”, a sąd uznał, że te słowa nie były 
pomówieniem J. Kotasa 360.

Kolejnym problemem było wysokie upolitycznienie projektu, który miał 
przysporzyć poparcia partii rządzącej. Pewnym absurdem już było założenie, 
że żołnierze OT będą wychowywani w oparciu o wartości chrześcijańskie  361. 
Trudno powiedzieć, w czym ma się przejawiać chrześcijańskość działań 
bojowych tej formacji (sic!).

Wreszcie poważnym zarzutem jest poczucie pewnego chaosu koncep-
cyjno-organizacyjnego. Tak naprawdę wydawać się może, że cała koncepcja 
jest wprowadzana ad hoc, a czasami jedynym źródłem wiedzy są wywiady 
z dowodzącym formacją gen. Wiesławem Kukułą.

Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje OT za ważny element 
budowy obronności kraju: „Nowoczesne wojsko musi być elastyczne i odpo-
wiadać na coraz bardziej zróżnicowane zagrożenia. Podstawą Sił Zbrojnych 
RP pozostaną wojska operacyjne, wspierane przez Wojska Obrony Tery-
torialnej, przygotowane m.in. do neutralizowania wrogich działań poniżej 
progu wojny” 362.

358. M. Likowski, Kontrowersyjna …, op.cit., s. 42.

359. SKON o obronie terytorialnej, http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/
skon-o-obronie-terytorialnej-82016-03-10/ [1.10.2017].

360. Jan Śpiewak wygrał proces z byłym wiceszefem MON. Poszło o powiązania z Rosją, 
https://www.wprost.pl/kraj/10040105/Jan-Spiewak-wygral-proces-z-bylym-wiceszefem-

-MON-Poszlo-o-powiazania-z-Rosja.html [1.10.2017].

361. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=896B67EF03BA7922C1257F-
68004F18AE# [1.10.2017].

362. Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej…, op.cit., s. 7.
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Jednocześnie zakładając, że potencjalnym przeciwnikiem może być Ro-
sja, warto przyjrzeć się faktycznym szansom tej formacji. Historia wojen 
polsko-rosyjskich wyraźnie wskazuje na to, że nigdy nie byliśmy w stanie 
pokonać Rosji liczebnością, to jest po prostu nie możliwe. Największe suk-
cesy święciliśmy wtedy, gdy mieliśmy przewagę techniczną czy wyszkolenia. 
Pierwszym takim przykładem były oddziały lisowczyków  363. W ich skład 
wchodzili przede wszystkim przedstawiciele ubogiej szlachty, przygotowy-
wani do rzemiosła wojennego od najmłodszych lat. Wojska te posiadały też 
bardzo istotne walory mobilności, dyscypliny i logistycznego przygotowania. 
Najlepszym chyba przykładem była bitwa pod Orszą (1514 r.)  364 – siły polskie 
i litewskie były kilkakrotnie mniejsze, ale to taktyka oraz indywidualne wy-
ćwiczenie przyniosło sukces. Przewagę uzyskaliśmy choćby dzięki ciężkiej 
jeździe czy mistrzowskiemu opanowaniu walki lancą. W momencie, gdy 
jednak spadała nasza przewaga w tych elementach, zwycięstwa się koń-
czyły. Efektem tego były rozbiory, porażka powstania kościuszkowskiego 
i wojny polsko-rosyjskiej z końca XVIII w. W rywalizacji pojawił się inny 
czynnik, w miejsce nowoczesności i wyszkolenia: hart ducha, czyli morale. 
Bohaterskie zrywy, jak obrona Pragi, powstanie listopadowe, styczniowe 
itd. kończyły się jednak porażkami. Stąd choćby mickiewiczowskie „Pomnij, 
Rykow kamrat, Żebyś nigdy na Lachów nie chodził bez armat!”. Rosjanie 
utrzymując przewagę w liczebności, uzyskując w wyposażeniu, nadrabiali 
braki w morale czy wyszkoleniu, choć i tu sytuacja się poprawiała (w tym 
dzięki Polakom czy Niemcom). Pewnym połączeniem tych dwóch czynni-
ków dla Polski kluczowych była Bitwa Warszawska (1920) – tutaj ważnym 
elementem było morale, ale tym razem wzmocnione przewagą umiejętności 
dowódczych (i brakami w tym zakresie po stronie dowódców południowego 
frontu radzieckiego) i wyposażenia (deszyfryzacja, czy wykorzystanie lot-
nictwa). Ostatnią sytuacją, gdzie te elementy się połączyły, był początek lat 
osiemdziesiątych. Wówczas dowódcy Armii Radzieckiej poważnie obawiali 
się dokonać agresji zbrojnej, gdyż obawiali się oporu polskiego społeczeń-
stwa i armii polskiej (odstraszanie przez karę). Co bardzo istotne polska 
armia posiadała olbrzymie rezerwy osobowe, czyli ludzi po przeszkoleniu 
wojskowym. Tak było też w 1939 roku – zbudowanie państwa podziemne-
go było możliwe też dzięki posiadaniu olbrzymich rezerw osobowych (2 
miliony przeszkolonych ludzi).

363. Więcej: H. Wisner, Lisowczycy, Bellona, Warszawa 2004.

364. Więcej: P. Dróżdż, 1514 Orsza, Bellona, Warszawa 2015.
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Ta krótka analiza pokazuje, że atutem w ewentualnej rywalizacji będzie: 
po pierwsze, przewaga w wyszkoleniu i wyposażeniu (czyli nowoczesne 
wojska operacyjne), w dalszej kolejności rezerwy i morale. Priorytetem 
jest zatem tworzenie wojsk operacyjnych, tylko to da nam zwycięstwo, 
bo nawet najlepiej zmotywowane pospolite ruszenie nie da nam sukcesu 
(casus Powstania Warszawskiego). Kolejnym problemem jest brak rezerw – 
wraz z wycofaniem się z zasadniczej służby wojskowej rezerwy te topnieją 
w zastraszającym tempie. W latach 2009-2012 nie przeszkolono ani jednego 
rezerwisty 365. Według GlobalFireIndex nasze rezerwy osobowe są na po-
ziomie 75 000 ludzi (na 109 000 wojsk), w Rosji ponad 2,5 mln na 750 000 
żołnierzy. To pokazuje, jak różnią się nasze koncepcje obronności 366. Wojska 
OT nie są jednak wojskami rezerwowymi, przede wszystkim są to jednostki 
lekkiej piechoty przeznaczone do zupełnie innych zadań. Postulowane 
nasycenie teatru działań przy pomocy OT jest zatem mitem.

Trudno też jednoznacznie wytłumaczyć, na czym ma polegać działalność 
anty-dezinformacyjna. O ile tłumaczy się to zapobieganiem dyskredytacji 
żołnierzy czy postępowań władz, to jednak trudno szukać w świecie podob-
nego rozwiązania 367. Wydaje się, że OT w tej koncepcji jest przygotowywane 
głównie do działań asymetrycznych, często już na zdobytym przez wroga 
terytorium. Świadczyć może o tym choćby wykorzystywanie doświadczeń 
jednostek specjalnych przy budowaniu tej formacji, począwszy od korzy-
stania z zasobu kadrowego Wojsk Specjalnych  368, przez choćby konstrukcję 
drużyny (tzw. wspaniała dwunastka 369). Takie przeznaczenie rzeczywiście 
miałoby charakter odstraszający, ze względu na ryzyko bardzo wysokich 
koszów okupacji (odstraszanie przez karę). Słusznie zauważa Przemysław 
Wywiał, że:

„Podstawą systemu bezpieczeństwa RP winna stać się organizacja woj-
skowa oparta na powszechnej obronie terytorialnej, wykorzystującej po-
tencjał własnego społeczeństwa, a przygotowana do realizacji swoich celów 

365.Vademecum Rezerwisty,  https://sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1208.html [1.10.2017].

366. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp [1.10.2017].

367. M. Likowski, Kontrowersyjna…, op.cit., s. 41.

368. WOT są inwestycją – o systemie szkolenia żołnierzy obrony terytorialnej, ich wyposażeniu 
i specyfice służby z gen. bryg. Wiesławem Kukułą, dowódcą WOT, rozmawia Ewa Korsak, 

„Polska Zbrojna”, czerwiec 2017, s.13-14.

369. M. Górka, Lekkie i skuteczne, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazine-
show/21935?t=Lekkie-i-skuteczne, [1.10.2017].
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w czasie pokoju, kryzysu i wojny, również na wypadek okupacji i walki 
podziemnej” 370.

Kontrowersje dotyczą przede wszystkim obaw o osłabienie potencjału 
wojsk operacyjnych, które są kluczowymi dla bezpieczeństwa. Ocenia się, że 
koszt sformowania OT może wynosić nawet 20 mld złotych  371, co zaprzecza 
sednu tych formacji – ekonomiczności. Tym samym oznacza to obniżenie 
wydatków na wojska operacyjne, gdyż wbrew obietnicom nie osiągniemy 
poziomu wydatków na obronność nawet na poziomie 2 % PKB (głównie 
przez odciąganie rozstrzygnięć przetargów na zakup broni) 372, co budzi 
wątpliwości, co do realności zwiększenia wydatków, a zwłaszcza umiejęt-
ności wykorzystana tych środków 373. Dochodzi do odwrócenia priorytetów, 
przykładem może być decyzja o uzbrojeniu OT w karabinki MSBS czy 
zmodernizowany UKM-2000 w pierwszeństwie przed wojskami operacyj-
nymi. Wreszcie nie da się uniknąć osłabienia potencjału wojsk lądowych, 
jak i specjalnych w związku z przechodzeniem, zwłaszcza podoficerów 
i oficerów do nowego rodzaju sił zbrojnych. OT nie mają żadnego znaczenia 
dla ewentualnego odstraszania przed interwencją rosyjską w przesmyku 
suwalskim (konflikcie granicznym, czy na bardzo małą skalę), choćby przez 
brak jakiejkolwiek szansy przeciwdziałania artylerii rosyjskiej. Generalnie 
użycie lekkiej piechoty w walce z armią rosyjską dysponującą sporym po-
tencjałem artyleryjskim i pancernym jest bardzo problematyczne.

Wreszcie opór wobec tej formacji polega na obawie, że jest to przede 
wszystkim interes polityczny, bo co do uprzywilejowanej pozycji w procesie 
organizacji, naboru ochotników czy nawet formy prowadzenia zakupów 
wyposażenia 374, nie ma wątpliwości. Można odnieść wrażenie, że OT mają 
odwrócić uwagę od faktycznych problemów polskiej armii i obronności.

370. P. Wywiał, Terytorialne organy dowodzenia w systemie bezpieczeństwa państwa pod-
ziemnego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Edu-
catione Civili”, 2015, Z. 5, s. 183.

371. M. Likowski, Kontrowersyjna…, op.cit., s. 46.

372. M. Miłosz, Jak Macierewicz obiecał 2 proc. PKB na wojsko, to... obiecał, http://wiadomosci.
dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/544797,antoni-macierewicz-szef-mon-pkb-na-wojsko-

-polskie.html [1.10.2017].

373. J. Palowski, Polska zwiększy wydatki obronne do 2,5% PKB. Nowy projekt ustawy, http://
www.defence24.pl/583661,polska-zwiekszy-wydatki-obronne-do-25-pkb-nowy-

-projekt-ustawy [1.10.2017].

374. M. Dąbrowski, Obrona Terytorialna – plany a możliwości, „Nowa Technika Wojskowa”, 
2016, nr 10, s. 56.
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Wnioski końcowe

Odstraszanie to strategia łącząca wiele dziedzin ludzkiej aktywności: poli-
tykę, wojnę, psychologię, komunikację, technikę. Związek dostępnej w da-
nym momencie techniki wojskowej z wyborem odpowiedniej strategii 
odstraszania jest oczywisty. Odbywa się to wszakże zawsze w konkretnej 
sytuacji politycznej.

Nie ulega wątpliwości, że sen o nowym „Pax Romana” prysł. Nie ma za-
tem „końca historii”, nie ma wielkiego triumfu liberalnej demokracji. To też 
powinno i musi skłaniać do ponownego rozpatrywania scenariuszy zagrożeń, 
w tym militarnych. Co ważne, wojna nie toczy się w dalekim Afganistanie 
czy Iraku, które zapewne trudno przeciętnemu Polakowi wskazać na mapie. 
Wojna, choćby nie wiem jak zaklinać rzeczywistość i nazywać ją „operacją 
antyterrorystyczną”, dzieje się tuż obok nas. I niespecjalnie uspakaja fakt, 
że Donieck znajduje się ponad 1500 km od naszej granicy, bo mówimy 
o konflikcie między naszymi sąsiadami. Zresztą, wojnę tę widzimy na ulicach 
naszej ojczyzny, gdzie język ukraiński słyszymy praktycznie codziennie. Ci 
ludzie wyjechali głównie w wyniku wojny, która o ile nie zawsze zagraża ich 
życiu, to na pewno zdecydowanie wpłynęła na jakość ich życia. 

Gdy patrzymy na polską politykę bezpieczeństwa międzynarodowego 
można dojść do wniosku, że mamy dwie zasadnicze szkoły. Pierwsza to szko-
ła „płynięcia z prądem”, druga to polityka „odmrażania sobie uszu na złość 
mamie”. Pierwsza charakteryzowała się w pewnym stopniu poddawaniem 
się interesom innych i twierdzeniem, że sami nie przedstawiamy żadnej 
wartości, stąd lepiej trzymać się mocniejszego, a potencjalnego wroga po 
prostu nie drażnić. Taką politykę realizowała polska lewica i rządy Platformy 
Obywatelskiej. Gdy była możliwość przypodobania się USA to robiliśmy tak, 
wyjeżdżaliśmy ochoczo do Iraku, Afganistanu, a nawet udostępnialiśmy 
nasze bazy CIA. Gdy USA zaczęło resetować swoje stosunki z Rosją, i gdy 17 
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września (sic!) 2009 roku ogłoszono wycofanie się z objęcia Polski ochroną 
antyrakietową, to podryfowaliśmy w innym kierunku, w stronę Niemiec. 
W tym wszystkim trudno było zauważyć jakąś podmiotowości Polski. Po 
zmianie rządów podmiotowość przysłoniła nam tym razem już wszystko. 
Postanowiliśmy znów de facto podryfować pod skrzydła USA (choć teraz 
z hasłami podmiotowości na sztandarach), natomiast w sposób zupełnie 
świadomy zerwaliśmy z polityką bezpieczeństwa europejskiego. Symbolem 
tego kierunku było wypowiedzenie umowy na zakup śmigłowców Caracal 
i pouczanie Francuzów o tym, kto pierwszy jadał widelcem przez polskiego 
wiceministra obrony narodowej 375. Jednocześnie rozpoczęto cały szereg 
akcji antyrosyjskich, poprzez nazywanie wprost Rosji wrogiem, usuwanie 
pomników Armii Czerwonej czy stosowanie takiej, a nie innej retoryki 
w polityce z tym państwem. Z drugiej strony wydaje się, że potencjał armii 
jest raczej pomniejszany, począwszy od decyzji kadrowych, dyslokacji wojsk, 
po odwlekanie decyzji modernizacyjnych (powstaje swoisty dysonans po-
między PR-em a rzeczywistością w naszej armii). Jednocześnie politycy 
budują koncepcje Polski lidera Europy Środkowej, różne Międzymorza 
i Trójmorza. Koncepcje, których już raz nie udało się zrealizować wracają, 
mimo że pomiędzy ich intelektualną atrakcyjnością a realnością nadal jest 
rozdźwięk, który trudno pogodzić. Wydaje się, że to czego nam brakuje, to 
realizmu i zachowania konsekwencji doktrynalnej. 

W tej książce staraliśmy się wykazać, że nasza polityka nie powinna być 
efektem mocarstwowej megalomanii czy myślenia życzeniowego, tylko 
kalkulacji biorącej pod uwagę wszystkie aspekty rozważanych rozwiązań. 
Nie możemy godzić się na rolę klienta, zdanego na łaskę i nie łaskę so-
juszników, ale też nie powinniśmy budować swojej doktryny w oparciu 
o fobie, a przede wszystkim krótkotrwałe interesy poszczególnych graczy 
na polskim rynku politycznym.

Czy mamy się czego bać? Wspominana szkoła kopenhaska zakłada, że 
istnieje swoista relacja między aktorem, podmiotem i zagrożeniem – tą 
relacją jest narracja. Z pewnością pewnym plusem jest powrót do dyskursu 
problemu bezpieczeństwa militarnego i odrzucenia naiwnego pacyfizmu 

„końca historii”. Nikt odpowiedzialny nie może wykluczyć konfliktu, ale też 
istotne jest, by nie ulegać propagandzie opartej na partykularnych intere-
sach politycznych czy prostych fobiach.

375. To zdanie pogrążyło Bartosza Kownackiego. Internet kpi z wiceszefa MON za #Widelec, 
http://www.newsweek.pl/polska/kownacki-polacy-uczyli-francuzow-jesc-widelcem-car-
cale-mon,artykuly,398666,1.html [10.10.2017].
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